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Protokół Nr XXI/2020 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

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

w dniu 25 sierpnia 2020 roku 

 

  

 

 

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

 

 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. 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 562 i KOREKTA 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. 
DRUK NR 563 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu. 
DRUK NR 550 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej  

od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
DRUK NR 561 i AUTOPOPRAWKA 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu 

grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. 
DRUK NR 564 – II WERSJA 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Bielsku-

Białej. E-moBBility 2020-2035”. 
DRUK NR 540 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103575
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103660
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103576
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103469
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103574
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103596
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103635
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103438
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 565 i AUTOPOPRAWKA 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 566 i AUTOPOPRAWKA 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 552 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. 
DRUK NR 553 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 
DRUK NR 554 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 555 

 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 
DRUK NR 556 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XIX/433/2020 z dnia  

26 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego 

wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej poprzez założenie  

w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia. 
DRUK NR 537 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. 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 541 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103632
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103634
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103497
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103498
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103500
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103501
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103502
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103329
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103441
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/469/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. 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 542 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 511 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 512 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 513 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 514 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 515 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 516 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 517 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 518 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 519 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 520 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 521 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103442
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103039
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103040
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103041
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103043
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103044
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103045
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103046
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103047
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103048
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103049
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103051
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31. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum 

Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, nadania jednostce 

statutu oraz organizacji wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 522  

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 

Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 523 

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 
DRUK NR 524 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas 

nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na 

prawach powiatu. 
DRUK NR 507 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/896/2013 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej 

jako dz. 3018/16 o pow. 536 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej  

- w drodze bezprzetargowej. 
DRUK NR 506 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 151/31 obręb Wapienica, stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 508 

 

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny  

na rzecz Gminy Wilkowice prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała. 
DRUK NR 509 

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/315/2019 z dnia 17 grudnia  

2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej 

przy ul. Jana III Sobieskiego stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako 

działka nr 27/71 obręb Wapienica. 
DRUK NR 510 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 496/72 obręb Mikuszowice Śląskie, stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 525 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 833 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 526 i II WERSJA UZASADNIENIA 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103052
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103083
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103084
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102550
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102549
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102551
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102653
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=102654
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103242
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103241
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103650
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41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 473/43 obręb Żywieckie Przedmieście, stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 527 i II WERSJA UZASADNIENIA 

 

42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 551/53 obręb Aleksandrowice, stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 528 

 

43. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 660/4 obręb Górne Przedmieście, stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 529 

 

44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 734/28 obręb Górne Przedmieście, stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 530 

 

45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 38/7 obręb Dolne Przedmieście 82, stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 531 

 

46. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1882/25 obręb Stare Bielsko, stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 532 

 

47. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4052/35 o pow. 35 m
2
 obręb 

Lipnik. 
DRUK NR 533 

 

48. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4052/41 o pow. 2313 m
2
 

obręb Lipnik. 
DRUK NR 534 

 

49. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4055/3 o pow. 297 m
2
 obręb 

Lipnik. 
DRUK NR 535 

 

50. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała 

prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4056/17 o pow. 280 m
2
 

obręb Lipnik. 
DRUK NR 536 

 

51. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka. 
DRUK NR 538 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103238
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103649
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103239
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103240
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103237
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103236
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103235
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103332
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103333
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103334
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103335
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103330
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52. 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 559/4, 

obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego. 
DRUK NR 539 

 

53. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Skarbu 

Państwa w drodze darowizny, zabudowanych nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego  

i ul. Leszczyńskiej. 
DRUK NR 545 

 

54. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Bielsku-Białej przy 

pl. Fabrycznym 5, ul. Stefanii Sempołowskiej oraz ul. Rucianej. 
DRUK NR 546 i II WERSJA UZASADNIENIA 

 

55. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała 

zabudowanej nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 125. 
DRUK NR 547 

 

56. 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 1, 

obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego. 
DRUK NR 548 

 

57. 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: 

660/299, 660/298, 660/297, 660/303 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Wczasowej. 
DRUK NR 549 

 

58. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała 

nieruchomości oznaczonej jako działka 282/16 obręb Olszówka Dolna. 
DRUK NR 551 

 

59. 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. 610/5 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wacława 

Grodeckiego. 
DRUK NR 557 

 

60. 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. 285/19 obręb Kamienica, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej. 
DRUK NR 558 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103331
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103444
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103450
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103651
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103451
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103452
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103453
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103470
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103503
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103504
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61. 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. 660/305 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kukułek. 
DRUK NR 559 

 

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

części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 

572/120 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej ul. Bukowej. 
DRUK NR 560 

 

63. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy. 
DRUK NR 543 

 

64. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części 

miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, 

Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 544 

 

65. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 stycznia 2020 r. Pani P____ Ś_____ 

na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 567 

 

66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 11 marca 2020 r. Pana D_____ J_____ 

na Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 568 

 

67. Sprawy różne.  

 

68. Zakończenie 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 10.04 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik otworzył dwudziestą pierwszą 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
  

                              
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=103505
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103567
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103454
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103506
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103707
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=103708
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_01_s_21.2020.mp3
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Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik stwierdził prawomocność XXI sesji Rady Miejskiej. 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2020 roku 

uczestniczyło 25 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób 

stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych. 

 

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

rekomendowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej.  

 
Porządek XXI sesji Rady Miejskiej: 

 

Do porządku obrad, zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,  

nie wprowadzono żadnych zmian wymagających głosowania. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje uzupełniające do porządku 

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

uchwał, autopoprawek. Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała: 
 

1) w punkcie 4. porządku obrad – nad projektem 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 z uwzględnieniem korekty załącznika nr 1  

(Druk Nr 562 i korekta), 

2) w punkcie 7. porządku obrad – nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu 

części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z uwzględnieniem 

autopoprawki (Druk Nr 561 i autopoprawka), 

3) w punkcie 8. – nad II wersją projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz 

realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-

Białej” (Druk Nr 564 – II wersja), 

4) w punktach 40, 41 i 54 nad projektami uchwał z uwzględnieniem II wersji uzasadnień  

(dot. Druków Nr 526, 527 i 546), 

5) w punkcie 10. – nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej z uwzględnieniem 

autopoprawki oraz doprecyzowaniem tytułu (Druk Nr 565 i autopoprawka),  

6) w punkcie 11. – nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z uwzględnieniem autopoprawki oraz doprecyzowaniem tytułu (Druk Nr 566 

i autopoprawka). 

 
Porządek XXI sesji RM: str.: 1-7. 
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 

2020 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 

 
Ad 3 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady 

Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację na temat interpelacji  

i zapytań złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

W okresie międzysesyjnym Radni Rady Miejskiej złożyli 83 interpelacje i 1 zapytanie w tym:  

▪ 74 interpelacje indywidualne,  

▪ 9 interpelacji zbiorowych. 

▪ 1 zapytanie indywidualne 

 
Interpelacje indywidualne złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Edward Kołek (12), 

2) Radny Bronisław Szafarczyk (3), 

3) Radny Janusz Buzek (12), 

4) Radny Dariusz Michasiów (3) 

5) Radny Konrad Łoś (9), 

6) Radny Tomasz Wawak (3), 

7) Radny Maksymilian Pryga (5), 

8) Radny Jerzy Bauer (1), 

9) Radny Andrzej Gacek (3), 

10) Radny Piotr Ryszka (1), 

11) Radny Roman Matyja (11), 

12) Radny Piotr Kochowski (1), 

13) Radny Rafał Ryplewicz 2), 

14) Radna Barbara Waluś (2), 

15) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (1), 

16) Radny Adam Wykręt (1), 

17) Radna Urszula Szabla (1), 

18) Radny Marcin Litwin (3). 

 

Zapytanie indywidualne złożył następujący Radny Rady Miejskiej: 

1) Radny Marcin Litwin (1). 

 
Interpelacje zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radna Urszula Szabla, Radny Karol Markowski, Radny Bronisław Szafarczyk (1), 

2) Radni Klubu „Wspólnie dla Bielska-Białej” (3), 

3) Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości (1), 

4) Radny Szczepan Wojtasik, Radny Maksymilian Pryga (1), 

5) Radny Jerzy Bauer, Radny Tomasz Wawak (1), 

6) Radni Klubu Niezależni.BB (2). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_02_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_03_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_03_s_21.2020.mp3
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Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach Radnych RM 

złożona na sesji w dniu 25 sierpnia 2020 roku stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
W tym punkcie głos zabrał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 4 
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 projektem uchwały wraz z korektą. 

 
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, projekty uchwał w Drukach Nr 562 (w pkt 4)  

i Nr 563 (w pkt 5) przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Urszula Szabla, 

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński,  

3) Radny Dariusz Michasiów, 

4) Radny Rafał Ryplewicz,  

5) Radny Tomasz Wawak, 

6) Radny Marcin Litwin, 

7) Radny Janusz Buzek, 

8) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Informację nt. pozytywnych opinii Komisji RM przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik. 
 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

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

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 562) wraz z korektą znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał 

rady gminy”, 2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_04_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_04_s_21.2020.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: 20 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu wstrzymującego się Radnego Marcina Litwina  

(w miejsce głosu przeciw). 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/498/2020 

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 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 563) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_020_2020_p4.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_05_s_21.2020.mp3


  
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

  

sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 sierpnia 2020 roku  

RM.0002.7.2020 

  Strona 12 z 70 
VIII kadencja RM: 2018-2023 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/499/2020 

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 6 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Jerzy Bauer, 

2) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie 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 550) 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: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wynik_glosowania_020_2020_p5_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_06_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wynik_glosowania_020_2020_p6_0.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/500/2020 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

Powiatowi Cieszyńskiemu  

 

 

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

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  

i Przedsiębiorczości Sabina Dutka. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Roman Matyja, 

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński, 

3) Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Sabina Dutka. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

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

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 561) wraz z autopoprawką 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 25 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_07_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_07_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_020_2020_p7_0.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/501/2020 

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty  

pobranej od przedsiębiorców  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  

 

 

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

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne 

źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Piotr 

Sołtysek. 

 
Informację nt. pozytywnych opinii Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 
 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja),  

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

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 564 – wersja I i wersja II) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Dariusz Michasiów, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Piotr Sołtysek, 

3) Radny Marcin Litwin, 

4) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk,  

5) Radna Urszula Szabla. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_08_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_08_s_21.2020.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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/502/2020 

w sprawie przyjęcia Regulaminu  

naboru oraz realizacji projektu grantowego  

pn. „Odnawialne źródła energii  

dla mieszkańców Bielska-Białej”  

 

 

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

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility  

2020-2035” 

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Piotr 

Sołtysek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Tomasz Wawak, 

2) Radny Maksymilian Pryga, 

3) Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Piotr Sołtysek, 

4) Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. Hubert Maślanka, 

5) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, 

6) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

7) Radna Barbara Waluś, 

8) Radny Edward Kołek, 

9) Radny Jerzy Bauer, 

10) Radny Marcin Litwin, 

11) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, 

12) Radny Janusz Buzek, 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ 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). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_020_2020_p8.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_09_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_09_s_21.2020.mp3
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Projekt uchwały (Druk Nr 540) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

Wydruk udostępnionej Radnym RM prezentacji pt. „Strategia rozwoju elektromobilności  

w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035” stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu wstrzymującego się Radnej Barbary Waluś.  
  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/503/2020 

w sprawie przyjęcia  

„Strategii rozwoju elektromobilności  

w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035”  

 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz autopoprawką. 

 
W zakresie sposobu procedowania głos zabrali: 

1) Radny Marcin Litwin, 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

3) Radny Szczepan Wojtasik,  

4) Radna Barbara Waluś. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_020_2020_p9.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_s_21.2020.mp3
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Projekt uchwały oraz autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ 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). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 565) wraz z autopoprawką 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 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/504/2020 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie miasta Bielska-Białej  
 

 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały oraz autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wynik_glosowania_020_2020_p10.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_s_21.2020.mp3


  
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

  

sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 sierpnia 2020 roku  

RM.0002.7.2020 

  Strona 18 z 70 
VIII kadencja RM: 2018-2023 

Informację nt. pozytywnych opinii  Komisji RM przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik. 
 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ 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). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 566) wraz z autopoprawką 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) Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/505/2020 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_020_2020_p11.pdf
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna 

Bojczuk. 

 

 

W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin, 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik,  

3) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, 

4) Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Kucia. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ 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). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 552) 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 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 4 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/506/2020 

w sprawie opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi  

 

 

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_12_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_020_2020_p12.pdf
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna 

Bojczuk. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Jerzy Bauer, 

2) Radny Edward Kołek, 

3) Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Kucia, 

4) Radny Marcin Litwin. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ 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). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 553) 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: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/507/2020 

w sprawie zwolnienia z części opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

właścicieli nieruchomości  

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym  

 

 

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_13_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_020_2020_p13_0.pdf
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna 

Bojczuk. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ 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). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 554) 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: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/508/2020 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne  

 

 

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_14_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_020_2020_p14_0.pdf
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy  

nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na rzecz miasta Bielska-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna 

Bojczuk. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ 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). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 555) 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: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/509/2020 

w sprawie określenia górnych stawek opłat  

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,  

którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych  

oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani  

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na rzecz miasta Bielska-Białej  
 

 

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_15_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wynik_glosowania_020_2020_p15_0.pdf
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Ad 16 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 

 

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna 

Bojczuk. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 556) 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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/510/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości  

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XIX/433/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie 

przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku -

Białej poprzez założenie w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia 

 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_020_2020_p16_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_s_21.2020.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 537) 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 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/511/2020 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  

nr XIX/433/2020 z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie przekształcenia  

Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład  

Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej  

poprzez założenie w tej placówce  

Branżowej Szkoły II Stopnia  
 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 

2020 r. 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 w Druku Nr 541 (w pkt 18) i w Druku Nr 542 (w pkt 19) przedstawił Dyrektor 

Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Janusz Buzek, 

2) Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps, 

3) Radny Marcin Litwin. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wynik_glosowania_020_2020_p17_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_s_21.2020.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 541) 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/512/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r.  

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 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/469/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 

2020 r. 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 

 
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 542) 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_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_s_21.2020.mp3


  
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

  

sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 sierpnia 2020 roku  

RM.0002.7.2020 

  Strona 26 z 70 
VIII kadencja RM: 2018-2023 

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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/513/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/469/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r.  

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 20 
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Bielsku-Białej 

 

Projekty uchwał w Drukach Nr 511-522 (w pkt 20-31) przedstawiła Naczelnik Wydziału Polityki 

Społecznej Ewa Swatek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Tomasz Wawak, 

2) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek.  

 
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 511) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wynik_glosowania_020_2020_p19_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_20_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_20_s_21.2020.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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/514/2020 

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej  

pod nazwą Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 

w Bielsku-Białej 

 
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 512) 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/19_wynik_glosowania_020_2020_p20_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/20_wynik_glosowania_020_2020_p21_0.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/515/2020 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej 

 
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 513) 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/516/2020 

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej  

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1  

w Bielsku-Białej  

 

 

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_22_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_22_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/21_wynik_glosowania_020_2020_p22_0.pdf
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Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 

w Bielsku-Białej 

 
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 514) 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/517/2020 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej 

 
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 515) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_23_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_23_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/22_wynik_glosowania_020_2020_p23_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24_s_21.2020.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: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/518/2020 

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej  

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 

w Bielsku-Białej 

 
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 516) 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/23_wynik_glosowania_020_2020_p24_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_25_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_25_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/24_wynik_glosowania_020_2020_p25.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/519/2020 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - 

Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej 

 
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 517) 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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/520/2020 

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej  

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3  

w Bielsku-Białej  

 

 

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_26_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/25_wynik_glosowania_020_2020_p26.pdf
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 

w Bielsku-Białej 

 
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 518) 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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/521/2020 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo- 

Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej 

 
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 519) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_27_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_27_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/26_wynik_glosowania_020_2020_p27.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_28_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_28_s_21.2020.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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/522/2020 

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej  

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r. 

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej 

 
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 520) 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 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/27_wynik_glosowania_020_2020_p28.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_29_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_29_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/28_wynik_glosowania_020_2020_p29.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/523/2020 

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2015  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2015 r.  

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

„Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo- 

Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej 

 
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 521) 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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/524/2020 

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej  

pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5  

„Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej  

 

 

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_30_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_30_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/29_wynik_glosowania_020_2020_p30.pdf
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Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych w Bielsku-Białej, nadania jednostce statutu oraz organizacji wspólnej obsługi placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej 

 
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 522) 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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/525/2020 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  

pod nazwą Centrum Obsługi Placówek 

 Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej,  

nadania jednostce statutu oraz organizacji wspólnej  

obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra 

Ciaciura. 

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji RM przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/30_wynik_glosowania_020_2020_p31.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_32_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_32_s_21.2020.mp3
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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 523) 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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/526/2020 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  

uchwały w sprawie nadania Statutu  

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

 

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 524) 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_p32.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_s_21.2020.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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/527/2020 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  

uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych  

 

 

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

 
O godzinie 13.05 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił przerwę w obradach 

Rady Miejskiej do godziny 14.00. 

 

___________________ 

 

O godzinie 14.05 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej. 

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

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych 

przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała  

na prawach powiatu 

 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ireneusz Kiecak. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 507, 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 507) 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_p33.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_s_21.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/528/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

lub wynajęcie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości 

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała  

lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu  

 

 

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

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/896/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3018/16 o pow. 536 m², położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej  

- w drodze bezprzetargowej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji RM 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 506) 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_p34.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_35_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_35_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_35_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_35_s_21.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/529/2020 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/896/2013  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako dz. 3018/16 o pow. 536 m²,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej  

- w drodze bezprzetargowej  

 

 

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

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 151/31 obręb Wapienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji RM 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 508) 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_p35.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_36_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_36_s_21.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/530/2020 

w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej 

ozn. jako działka nr 151/31 obręb Wapienica, 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

 

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

 
Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Wilkowice 

prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała następująca osoba: 

1) Radny Janusz Buzek. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.  
 

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 509) 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_p36.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_37_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_37_s_21.2020.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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/531/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na przeniesienie w drodze darowizny  

na rzecz Gminy Wilkowice  

prawa własności nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

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

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/315/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczącej wyrażenia 

zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała oznaczonej jako działka nr 27/71 obręb Wapienica 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 510) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/36_wynik_glosowania_020_2020_p37.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_38_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_38_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_38_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/37_wynik_glosowania_020_2020_p38.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/532/2020 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/315/2019  

z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody  

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  

położonej przy ul. Jana III Sobieskiego  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

oznaczonej jako działka nr 27/71  

obręb Wapienica  

 

 

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

 
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku -Białej  

ozn. jako działka nr 496/72 obręb Mikuszowice Śląskie, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 525) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/533/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 496/72 obręb Mikuszowice Śląskie,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

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_39_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_39_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/38_wynik_glosowania_020_2020_p39.pdf
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Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 833 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały z uwzględnieniem II wersji uzasadnienia. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

2) Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś, 

3) Radny Marcin Litwin, 

4) Radny Konrad Łoś. 

 
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 526) oraz II wersja uzasadnienia 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/534/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 833 obręb Biała Miasto,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

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_40_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_40_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/39_wynik_glosowania_020_2020_p40.pdf
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Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 473/43 obręb Żywieckie Przedmieście, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały wraz z II wersją uzasadnienia. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji RM 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 527) oraz II wersja uzasadnienia 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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/535/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 473/43 obręb Żywieckie Przedmieście,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

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_41_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_41_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/40_wynik_glosowania_020_2020_p41_0.pdf
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Ad 42 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 551/53 obręb Aleksandrowice, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 528) 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/536/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 551/53 obręb Aleksandrowice,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

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

 
Ad 43 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 660/4 obręb Górne Przedmieście, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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/pkt_42_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_42_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/41_wynik_glosowania_020_2020_p42_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_43_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_43_s_21.2020.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 529) 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: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/537/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 660/4 obręb Górne Przedmieście,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

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

 
Ad 44 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 734/28 obręb Górne Przedmieście, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 530) 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_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_44_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_44_s_21.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/538/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 734/28 obręb Górne Przedmieście,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

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

 
Ad 45 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 38/7 obręb Dolne Przedmieście 82, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 531) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/43_wynik_glosowania_020_2020_p44_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_45_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_45_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/44_wynik_glosowania_020_2020_p45_0.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/539/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 38/7 obręb Dolne Przedmieście 82,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

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

 
Ad 46 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako 

działka nr 1882/25 obręb Stare Bielsko, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 532) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/540/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 1882/25 obręb Stare Bielsko,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

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_46_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_46_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/45_wynik_glosowania_020_2020_p46.pdf


  
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

  

sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 25 sierpnia 2020 roku  

RM.0002.7.2020 

  Strona 49 z 70 
VIII kadencja RM: 2018-2023 

 

Ad 47 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4052/35 o pow. 35 m
2
 obręb Lipnik 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 533, 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 533) 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/541/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała  

prawa własności niezabudowanej nieruchomości  

ozn. jako dz. 4052/35 o pow. 35 m
2
  

obręb Lipnik  
 

 

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_47_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_47_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/46_wynik_glosowania_020_2020_p47.pdf
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Ad 48 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4052/41 o pow. 2313 m
2
 obręb Lipnik 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  

 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 534) 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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/542/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności  

niezabudowanej nieruchomości  

ozn. jako dz. 4052/41 o pow. 2313 m
2
  

obręb Lipnik  

 

 

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

 
Ad 49 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4055/3 o pow. 297 m
2 
obręb Lipnik 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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/pkt_48_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_48_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/47_wynik_glosowania_020_2020_p48.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_49_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_49_s_21.2020.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 535) 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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/543/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała  

prawa własności niezabudowanej nieruchomości  

ozn. jako dz. 4055/3 o pow. 297 m
2
  

obręb Lipnik  

 

 

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

 
Ad 50 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 4056/17 o pow. 280 m
2
 obręb Lipnik 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 536) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/48_wynik_glosowania_020_2020_p49.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_50_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_50_s_21.2020.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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/544/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała  

prawa własności niezabudowanej nieruchomości  

ozn. jako dz. 4056/17 o pow. 280 m
2  

obręb Lipnik  

 

 

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

 
Ad 51 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb 

Straconka 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

2) Radny Szczepan Wojtasik 

 
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 538) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/49_wynik_glosowania_020_2020_p50.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_51_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_51_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_51_s_21.2020.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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/545/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 720/1,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek,  

obręb Straconka  

 

 

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

 
Ad 52 
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 559/4, obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza 

Brodzińskiego 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

2) Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Informację na temat pozytywnej opinii Komisji RM 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 539) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/50_wynik_glosowania_020_2020_p51.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_52_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_52_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_52_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_52_s_21.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/546/2020 

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 559/4, 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 53 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, 

zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej  

przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i ul. Leszczyńskiej 

 

Projekty uchwał w Drukach Nr 545-546 (w pkt 53-54) przedstawiła Naczelnik Wydziału 

Nieruchomości Monika Kliś.  

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 545) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/51_wynik_glosowania_020_2020_p52.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_53_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_53_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_53_s_21.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/547/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne zbycie na rzecz Skarbu Państwa  

w drodze darowizny, zabudowanych nieruchomości  

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonych w Bielsku-Białej  

przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i ul. Leszczyńskiej  

 

 

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

 
Ad 54 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa, położonych w Bielsku-Białej przy pl. Fabrycznym 5, ul. Stefanii Sempołowskiej  

oraz ul. Rucianej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały z uwzględnieniem II wersji uzasadnienia. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 546) oraz II wersja uzasadnienia znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

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

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/52_wynik_glosowania_020_2020_p53.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_54_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_54_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_54_s_21.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/548/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała  

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,  

położonych w Bielsku-Białej przy pl. Fabrycznym 5,  

ul. Stefanii Sempołowskiej oraz ul. Rucianej  

 

 

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

 
Ad 55 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała zabudowanej nieruchomości, 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 125 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Szczepan Wojtasik, 

2) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, 

3) Radny Maksymilian Pryga. 

 
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 547) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/53_wynik_glosowania_020_2020_p54.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_55_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_55_s_21.2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/549/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała  

zabudowanej nieruchomości,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 125  

 

 

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

 
Ad 56 
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 1, obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza 

Słowackiego 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 548) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/54_wynik_glosowania_020_2020_p55.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_56_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_56_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_56_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_56_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/55_wynik_glosowania_020_2020_p56.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/550/2020 

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 1, obręb Stare Bielsko,  

położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Juliusza Słowackiego  

 

 

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

 
Ad 57 
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: 660/299, 660/298, 660/297, 660/303 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej 

przy ul. Wczasowej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 549) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_57_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_57_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_57_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_57_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/56_wynik_glosowania_020_2020_p57.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/551/2020 

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: 660/299, 660/298, 660/297, 660/303  

obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Wczasowej  

 

 

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

 
Ad 58 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała nieruchomości oznaczonej 

jako działka 282/16 obręb Olszówka Dolna 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 551) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_58_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_58_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/57_wynik_glosowania_020_2020_p58.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/552/2020 

w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała  

nieruchomości oznaczonej jako działka 282/16  

obręb Olszówka Dolna  

 

 

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

 
Ad 59 
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. 610/5 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Wacława Grodeckiego 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 557) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_59_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_59_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_59_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_59_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/58_wynik_glosowania_020_2020_p59.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/553/2020 

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. 610/5 obręb Aleksandrowice,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wacława Grodeckiego  

 

 

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

 
Ad 60 
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. 285/19 obręb Kamienica, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Młodzieżowej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 558) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_60_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_60_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_60_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_60_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/59_wynik_glosowania_020_2020_p60.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/554/2020 

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. 285/19 obręb Kamienica,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej  

 

 

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

 
Ad 61 
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. 660/305 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Kukułek 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 559) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_61_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_61_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_61_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_61_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/60_wynik_glosowania_020_2020_p61.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/555/2020 

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. 660/305 obręb Lipnik,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Kukułek  

 

 

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

 
Ad 62 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 572/120 obręb Aleksandrowice, położonej  

w Bielsku-Białej ul. Bukowej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 560, 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 560) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_62_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_62_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_62_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/61_wynik_glosowania_020_2020_p62.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/556/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

na czas nieoznaczony części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 572/120 obręb Aleksandrowice,  

położonej w Bielsku-Białej ul. Bukowej  

 

 

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

 
Ad 63 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy 

 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Grzegorz Gleindek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 543, 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 543) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_63_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_63_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/62_wynik_glosowania_020_2020_p63.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/557/2020 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy  

 

 

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

 
Ad 64 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała 

Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Grzegorz Gleindek. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 544, 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 544) 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: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_64_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_64_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_64_s_21.2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/63_wynik_glosowania_020_2020_p64.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/558/2020 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu położonego w północno-zachodniej części miasta,  

ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa,  

Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok,  

Zuchów w Bielsku-Białej  
 

 

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

 
Ad 65 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 stycznia 2020 r. Pani P______ Ś_____ na Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 567) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec nieobecności Skarżącej, a także braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/559/2020 

w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 stycznia 2020 r.  

Pani P_____ Ś_____  

na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/64_wynik_glosowania_020_2020_p65.pdf
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Ad 66 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 11 marca 2020 r. Pana D_______ J____ na Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 568) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec nieobecności Skarżącego, a także braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

  

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 7 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXI/560/2020 

w sprawie rozpatrzenia skargi z 11 marca 2020 r.  

Pana D____ J______  

na Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

 

 

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

 
Ad 67 
Sprawy różne 

  
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ryszka  
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie przebudowy ulicy Cieszyńskiej (m.in. pytanie o termin zakończenia realizacji 

prac). 

 

2) Radny Szczepan Wojtasik  
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie ścieżki rowerowej w Mikuszowicach Krakowskich (tj. naprawienia 

uszkodzonej nawierzchni w rejonie kościoła), 

▪ w sprawie przepełnionych koszy na śmieci na terenie bulwarów, boisk szkolnych (pytanie 

dot.  możliwości opróżniania pojemników w soboty), 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_66_s_21_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_66_s_21_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/65_wynik_glosowania_020_2020_p66.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_67_s_21.2020.mp3
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▪ w sprawie wybojów, ubytków kostki brukowej oraz utrzymujących się kałuż w ulicy 

dojazdowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami 11 Listopada a ks. Stanisława 

Stojałowskiego. 

 

3) Radny Jerzy Bauer  
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie podjęcia działań mających na celu przejęcie od Agencji Mienia Wojskowego 

łącznika ulic Argentyny i Willowej (rejon ATH) oraz naprawienie uszkodzonej 

nawierzchni (nawiązanie do interpelacji). 

 

4) Radny Janusz Buzek  
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie wskazania użytkownika nowo wyremontowanych pomieszczeń w Szkole 

Podstawowej nr 9 przy ul. Władysława  Broniewskiego, przeznaczonych na utworzenie 

czterech oddziałów przedszkolnych. 

 

5) Radny Marcin Litwin  
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie przygotowania placówek oświatowych (przedszkoli i szkół) do nowego roku 

szkolnego (pytania dotyczące m.in. obostrzeń, rozwiązań awaryjnych uwzględniających 

ewentualną zmianę sytuacji pandemicznej na terenie miasta), 

▪ w sprawie pomocy dla mieszkańców Kaniowa poszkodowanych w wyniku przejścia 

trąby powietrznej w czerwcu 2020 r., 

▪ w sprawie poziomu realizacji działań w zakresie modernizacji i wymiany piecy. 

 

6) Radny Tomasz Wawak  
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie łącznika ulic Wapiennej i Piekarskiej (prośba o informacje na temat postępu 

działań), 

▪ w sprawie zbiorników retencyjnych i spożytkowania gromadzonej w nich wody 

(nawiązanie do udzielonej odpowiedzi na interpelację; dodatkowe pytania), 

▪ w sprawie przeanalizowania decyzji związanej z budową ścieżki rowerowej przy  

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (nawiązanie do udzielonej odpowiedzi). 

 

7) Radna Barbara Waluś 
Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie wykoszenia traw rosnących w rowie przy ul. Skowronków (nawiązanie  

do udzielonej odpowiedzi oraz ponowienie prośby w związku z niewłaściwą interpretacją 

miejsca zgłoszonego do wykoszenia), 

▪ w sprawie braku odpowiedzi na pismo z 9 marca 2020 r., skierowane do Wydziału 

Komunikacji/Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dotyczące „zabezpieczenia 

pieszych na chodniku przy ul. Lipnickiej przy posesji 176”. 

 

8) Radny Bronisław Szafarczyk  
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ podziękowanie za ujęcie w uchwale w sprawie zmian budżetu miasta tematu 

zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy budynku przy ul. Wyzwolenia 293, 

▪ podziękowanie za uporządkowanie spraw dotyczących sięgaczy ul. Orchidei, 

▪ w sprawie ujednolicenia podjętych na sesji RM uchwał dotyczących gospodarki 

odpadami, a także upowszechnienia ww. zagadnień wśród mieszkańców, 

▪ w sprawie aktualnego stanu opracowania dokumentacji dotyczącej budowy nowego 

przedszkola w Hałcnowie. 
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9) Radny Rafał Ryplewicz  
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ podziękowanie dla Prezydenta Miasta, Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej  

i Prezesa Spółki „Zieleń Miejska” za realizację zgłoszonej inicjatywy, tj. zamontowanie 

na terenie cmentarza komunalnego w Kamienicy regałów na znicze do ponownego 

wykorzystania wraz z drobnym sprzętem umożliwiającym posprzątanie grobów. 

 

10) Radny Edward Kołek  
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie kruszącego się asfaltu oraz wyrwy w poboczu ulicy Bystrej na wysokości 

posesji 38  (kierunek centrum). 

 

11) Radny Maksymilian Pryga 
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie posadowienia ławeczki na przedłużeniu ulicy Liściastej (kierunek od ulicy 

Podgórze) – wniosek seniorów z osiedla Złote Łany. 

 

12) Radna Urszula Szabla  
Zabrała głos w następującej sprawie: 

▪ podziękowanie dla Prezydenta Miasta i służb Prezydenta za inicjatywę, udział  

w konkursie i zdobycie tytułu „Najpiękniej Ukwieconego Miasta w Polsce”. 

 

Odpowiedzi udzielili: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski oraz Zastępca Prezydenta Miasta 

Przemysław Kamiński. 

 
Ad 68 
Zakończenie obrad  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

XXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 15.28. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 

 

 
 

 

 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_68_s_21.2020.mp3
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Załączniki: 
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    25 sierpnia 2020 roku 
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  2020 roku 
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    25 sierpnia 2020 roku 
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Załącznik Nr 7 –  Wyniki głosowań  
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