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Protokół Nr XXVIII/2021 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,  

(tj. w zdalnym trybie obradowania) 

w dniu 28 stycznia 2021 roku 
 

 

 

 

 

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

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej. 

  

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2020.MR Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.  

z działalności za 2020 rok. 
SPR. NR 41 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej. 
DRUK NR 682 + KOREKTA ZAŁ. NR 1 i ZAŁ. NR 3 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 683 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-

Białej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 

związanego z samorządowym zakładem budżetowym miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 681 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę 

Bielsko-Biała akcji w TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR  677 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program 

ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń  

do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych" w roku 2021. 
DRUK NR 678 

https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/DWTdKBbZ7agSIdn
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/DWTdKBbZ7agSIdn
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/DWTdKBbZ7agSIdn
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/DWTdKBbZ7agSIdn
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/DWTdKBbZ7agSIdn
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/DWTdKBbZ7agSIdn
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/DWTdKBbZ7agSIdn
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/DWTdKBbZ7agSIdn
https://bip.um.bielsko.pl/m,466,rok-2021-viii-kadencja-rady-miejskiej.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106402
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106505
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106403
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106401
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106379
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106388
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10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2021 rok. 
DRUK NR 673 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej 

poprzez zmianę siedziby. 
DRUK NR 665 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 15 w Bielsku-Białej 

poprzez zmianę siedziby. 
DRUK NR 666 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta 

bonifikaty w wysokości 70% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonych  

w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu 

Bielsko-Biała, na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 664 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego – 

lokalu nr 1 położonego w Bielsku-Bielsku przy ul. Browarnej 26 wraz z udziałem  

w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu działek ozn. 

jako 583/20, 583/21 oraz 583/22, obręb Górne Przedmieście - w drodze przetargu. 
DRUK NR 667 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 

położonego w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 wraz z udziałem w częściach 

wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu na rzecz najemcy. 
DRUK NR 669 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 590/1000 

części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 

położonej w Bielsku-Białej przy pl. Rynek 12, obręb Bielsko Miasto. 
DRUK NR 670 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 84, 

obręb Lipnik. 
DRUK NR 671 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa 

Pankiewicza 5, obręb Bielsko Miasto. 
DRUK NR 672 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1857/9, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Rudawka, obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 674 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości, ozn. jako działka 803 

obręb Biała Miasto, na zabudowane nieruchomości, ozn. jako działka 29/4 oraz działka 

29/6 obręb Dolne Przedmieście 55. 
DRUK NR 675 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106345
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106275
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106284
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106274
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106282
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106354
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106342
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106343
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106344
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106365
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106366
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21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości 

ozn. jako dz. 18/7 i niezabudowanej dz. 18/2 obręb 54 Dolne Przedmieście,  

na nieruchomość ozn. jako dz. 496/63, 496/108, 496/110 obręb Mikuszowice Śląskie. 
DRUK NR 676 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony oraz czas 

nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 679 i AUTOPOPRAWKA 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3/51 

obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cichej. 
DRUK NR 680 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin 

dotyczącej odebrania tytułu „Honorowy Obywatel Bielska-Białej” panu Lechowi Wałęsie 

za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 684 

 

24a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana Grzegorza 

Gorzocha1 dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów 

szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji 

mieszkańców. 
DRUK NR 686 

Punkt 24a – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

24b. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Doroty 

Stadnickiej2 dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów 

szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji 

mieszkańców. 
DRUK NR 687 

Punkt 24b – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

24c. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Haliny 

Zimońskiej3 dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów 

szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji 

mieszkańców. 
DRUK NR 688 

Punkt 24c – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

24d. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Bogusławy 

Mazur4 dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności. 
DRUK NR 689 

Punkt 24d – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
1 Autor petycji wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 
2 Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 
3 Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 
4 Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106367
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106399
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106468
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106400
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106410
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24e. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana P. L. wraz  

z załącznikami dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności. 
DRUK NR 690 

Punkt 24e – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

25. Sprawy różne.  

  

26. Zamknięcie obrad. 
 

 

 
 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

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

Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta, dwudziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (godzina 10.01). Sesja Rady Miejskiej 

odbywała się w zdalnym trybie obradowania. 

 

W związku z transmisją internetową sesji RM oraz utrwalaniem obrad za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił klauzulę 

informacyjną w ww. sprawie.5 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik dokonał sprawdzenia obecności/quorum. 

Potwierdzona obecność/quorum w tej części sesji: 19 Radnych. 

 

Uwzględniając powyższe, zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik stwierdził prawomocność XXVIII sesji Rady 

Miejskiej, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Zgodnie z listą obecności w XXVIII sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 25 Radnych. 

 
I.  Porządek XXVIII sesji RM 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił wniosek Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji o zmianę w porządku XXVIII sesji Rady Miejskiej (tj. wprowadzenie do porządku 

obrad projektów uchwał przygotowanych z inicjatywy Komisji). 

Wniosek Komisji stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

W ww. sprawie głos zabrały następujące osoby: 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

 
5  Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 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. 
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Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik przeprowadził następujące głosowania nad wnioskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 
1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji 

Pana Grzegorza Gorzocha6 dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP  

od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej 

segregacji mieszkańców (Druk Nr 686). 

 

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 1. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

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

tj. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana Grzegorza 

Gorzocha dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów 

szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców. 

 
2) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji 

Pani Doroty Stadnickiej7 dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP  

od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej 

segregacji mieszkańców (Druk Nr 687). 

 

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 1. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

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

tj. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Doroty 

Stadnickiej dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów 

szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców. 

 
6  Autor petycji wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 

7 Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wynik_glosowania_028_2021_p1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wynik_glosowania_028_2021_p1.pdf
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3) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji 

Pani Haliny Zimońskiej8 dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP  

od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej 

segregacji mieszkańców (Druk Nr 688). 

 

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 1. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

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

tj. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Haliny 

Zimońskiej dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów 

szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców. 

 
4) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji 

Pani Bogusławy Mazur9 dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji 

ludności (Druk Nr 689). 

 

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 1. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

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

tj. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Bogusławy 

Mazur dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności. 

 
8 Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 
9 Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_028_2021_p1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wynik_glosowania_028_2021_p1.pdf
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5) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji 

Pana P. L. wraz z załącznikami dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej 

segregacji ludności (Druk Nr 690). 

 

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 1. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

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

tj. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana P. L. wraz  

z załącznikami dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności. 

 
II.  Informacja uzupełniająca do porządku XXVIII sesji 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację uzupełniającą  

do porządku XXVIII sesji. 

Uwzględniając powyższe w nw. punktach porządku obrad Rada Miejska obradowała: 

1) w punkcie 5. - nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy 

finansowej miasta Bielska-Białej wraz z korektą (Druk Nr 682 i korekta), 

2) w punkcie 22. - nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  

na czas oznaczony oraz czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Bielsko-Biała wraz z  autopoprawką (Druk Nr 679 i autopoprawka). 

 

Przedstawione zmiany (korekta oraz autopoprawka) nie wymagały głosowania. 

 

 

III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach w sprawie udzielenia  

  głosu podczas sesji Rady Miejskiej 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o braku wniosków o udzielenie 

głosu podczas XXVIII sesji RM. 

 
Porządek XXVIII sesji RM: str. 1-4. 

  
Ad 2 
Przyjęcie protokołów XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 

2020 roku oraz protokół XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 14 stycznia 2021 roku. 

Do protokołów nie wniesiono żadnych uwag. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wynik_glosowania_028_2021_p1.pdf
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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.  

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
W okresie międzysesyjnym Radni Rady Miejskiej złożyli 34 interpelacje, w tym:  

▪ 31 interpelacji indywidualnych,  

▪ 3 interpelacje zbiorowe. 

 
Interpelacje/zapytania indywidualne złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Konrad Łoś (8), 

2) Radny Roman Matyja (7), 

3) Radny Tomasz Wawak (3), 

4) Radny Bronisław Szafarczyk (4), 

5) Radny Marcin Litwin (1), 

6) Radny Rafał Ryplewicz (2), 

7) Radny Piotr Kochowski (1), 

8) Radna Małgorzata Zarębska (1), 

9) Radny Andrzej Gacek (1), 

10) Radny Jerzy Bauer (2), 

11) Rady Maksymilian Pryga (1). 

 
Interpelacje/zapytania zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Jerzy Bauer, 

Radny Janusz Buzek, Radny Roman Matyja, Radny Rafał Ryplewicz (1), 
2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult, Radny Rafał Ryplewicz (1), 

3) Radny Andrzej Gacek, Radny Edward Kołek (1). 

 
W tym punkcie głos zabrał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 4 
Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2020.MR Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-

Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. z działalności za 2020 rok 

 

Sprawozdanie przedstawił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa, 

3) Radny Andrzej Gacek, 

4) Radny Edward Kołek, 

5) Radna Barbara Waluś, 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/Interpelacje_028_2021.pdf
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6) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, 

7) Radny Marcin Litwin. 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 
Pismo Komisji Rady Miejskiej stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu.  
 

Sprawozdanie (Spr. Nr 41) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

i jej monitorowanie”, 2021 (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 4. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   sprawozdanie Nr ZK.551.5.2020.MR Wspólnej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia  

21 grudnia 2020 r. z działalności za 2020. 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 

2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 

W punkcie 5. porządku obrad Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały  

w Druku Nr 682 wraz z korektą. 

 
Projekty uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, 

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

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_028_2021_p4.pdf
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Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 682) oraz korekta znajdują się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 

gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Urszula Szabla,  

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 5. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/654/2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r.  

- Wieloletniej prognozy finansowej  

miasta Bielska-Białej   

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok 

 

Projekty uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Dariusz Michasiów, 

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński,  

3) Radny Marcin Litwin,  

4) Radna Urszula Szabla. 

 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_028_2021_p5.pdf
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Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury,  

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 

▪ 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 683) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 6. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/655/2021 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2021 rok  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Po głosowaniu głos zabrał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych 

wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym miasta 

Bielska-Białej 

 

Projekty uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_028_2021_p6.pdf
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Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 681) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 7. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/656/2021 

w sprawie zasad ustalania i przekazywania  

z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych  

wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług  

związanego z samorządowym zakładem budżetowym  

miasta Bielska-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała akcji  

w TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

 

Projekty uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra 

Podsiadlik. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Rafał Ryplewicz,  

2) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski,  

3) Radny Marcin Litwin, 

4) Radny Roman Matyja,  

5) Radny Janusz Buzek,  

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wynik_glosowania_028_2021_p7.pdf
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6) Radny Maksymilian Pryga,  

7) Radny Konrad Łoś, 

8) Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra Podsiadlik,  

9) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 677) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 8. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/657/2021 

w sprawie podjęcia działań  

zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała  

akcji w TS Podbeskidzie S.A.  

z siedzibą w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
 

Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza 

atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków 

mieszkalnych" w roku 2021 

 

Projekty uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Piotr 

Sołtysek.  

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_028_2021_p8.pdf
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W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin,   

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

3) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski,  

4) Radny Tomasz Wawak. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 678) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 9. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/658/2021 

w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

na realizację zadania pn.:  

"Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego  

w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery miasta Bielska-Białej  

z budynków mieszkalnych" w roku 2021  

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2021 rok 

 

Projekty uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek.  

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_028_2021_p9.pdf
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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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 673) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 10. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Karola Markowskiego:10 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/659/2021 

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  

rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  

na 2021 rok  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby 

 

Projekty uchwał w Drukach 665-666 (w pkt 11-12) przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji  

i Sportu Janusz Kaps.  

 

 
10 Zgłoszenie do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_028_2021_p10.pdf
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W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Edward Kołek,  
2) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 665) 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. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 11. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/660/2021 

w sprawie zamiaru przekształcenia  

Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej  

poprzez zmianę siedziby  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 15 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby 

 

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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 666) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_028_2021_p11.pdf
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 12. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/661/2021 

w sprawie zamiaru przekształcenia  

Przedszkola nr 15 w Bielsku-Białej  

poprzez zmianę siedziby  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości  

70% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność 

Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 664) 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. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 13. porządku obrad. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wynik_glosowania_028_2021_p12.pdf


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
XXVIII sesja Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2021 roku  

RM.0002.2.2021 

 

Strona 18 z 37 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/662/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  

przez Prezydenta Miasta bonifikaty  

w wysokości 70% od opłat rocznych  

z tytułu trwałego zarządu ustalonych w odniesieniu  

do nieruchomości stanowiących własność Miasta  

na prawach powiatu Bielsko-Biała,  

na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego – lokalu nr 1 położonego  

w Bielsku-Bielsku przy ul. Browarnej 26 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 

własności gruntu działek ozn. jako 583/20, 583/21 oraz 583/22, obręb Górne Przedmieście - w drodze przetargu 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 667) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_028_2021_p13.pdf
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 14. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/663/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

 pomieszczenia gospodarczego – lokalu nr 1  

położonego w Bielsku-Bielsku przy ul. Browarnej 26  

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń  

oraz w prawie własności gruntu  

działek ozn. jako 583/20, 583/21 oraz 583/22, 

 obręb Górne Przedmieście  

- w drodze przetargu  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku  

przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 

własności gruntu na rzecz najemcy 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 669) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wynik_glosowania_028_2021_p14.pdf
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 15. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/664/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku  

przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6  

wraz z udziałem w częściach wspólnych  

budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu  

na rzecz najemcy  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 590/1000 części w nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy pl. Rynek 12, obręb 

Bielsko Miasto 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 670) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 16. porządku obrad. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/17_wynik_glosowania_028_2021_p15.pdf
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W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/665/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału  

w wysokości 590/1000 części w nieruchomości zabudowanej 

 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy pl. Rynek 12,  

obręb Bielsko Miasto 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-

Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 84, obręb Lipnik 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 671) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 17. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wynik_glosowania_028_2021_p16.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/19_wynik_glosowania_028_2021_p17.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/666/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 84,   

obręb Lipnik  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Pankiewicza 5, obręb Bielsko Miasto 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 672) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 18. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/20_wynik_glosowania_028_2021_p18.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnych RM: Radnego Piotra 

Kochowskiego, Radnego Szczepana Wojtasika, Radnego Romana Matyi, Radnego 

Maksymiliana Prygi.11 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/667/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

nieruchomości zabudowanej  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Pankiewicza 5,  

obręb Bielsko Miasto  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1857/9, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rudawka, obręb Stare 

Bielsko 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 674) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 19. porządku obrad. 

 

 
11 Zgłoszenie do protokołu. 
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W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/668/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 1857/9,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rudawka,  

obręb Stare Bielsko 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości, ozn. jako działka 803 obręb Biała Miasto,  

na zabudowane nieruchomości, ozn. jako działka 29/4 oraz działka 29/6 obręb Dolne Przedmieście 55 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Jerzy Bauer,  

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt,  

3) 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 675) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 20. porządku obrad. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/21_wynik_glosowania_028_2021_p19.pdf
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W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „wstrzymującego się” Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Janusza Okrzesika w miejsce głosu „za” (zgłoszone sprostowanie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 7 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/669/2021 

w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości,  

ozn. jako działka 803 obręb Biała Miasto,  

na zabudowane nieruchomości,  

ozn. jako działka 29/4 oraz działka 29/6  

obręb Dolne Przedmieście 55 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 18/7  

i niezabudowanej dz. 18/2 obręb 54 Dolne Przedmieście, na nieruchomość ozn. jako dz. 496/63, 496/108, 496/110 

obręb Mikuszowice Śląskie 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Jerzy Bauer,  

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt,  

3) Radny Szczepan Wojtasik. 

 
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/22_wynik_glosowania_028_2021_p20.pdf
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 676) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 21. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/670/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  

zabudowanej nieruchomości  

ozn. jako dz. 18/7 i niezabudowanej dz. 18/2  

obręb 54 Dolne Przedmieście,  

na nieruchomość ozn. jako dz. 496/63, 496/108, 496/110  

obręb Mikuszowice Śląskie 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony oraz czas nieoznaczony oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Bielsko-Biała 

 

W punkcie 22. porządku obrad Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały  

w Druku Nr 679 wraz z autopoprawką. 

 
Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (z autopoprawką). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/23_wynik_glosowania_028_2021_p21.pdf
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 679) oraz autopoprawka znajdują się w zbiorze pt. „Projekty uchwał 

rady gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 22. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/671/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wynajem na czas oznaczony oraz czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umów najmu nieruchomości  

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3/51 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Cichej 

 

Projekty uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 680) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/24_wynik_glosowania_028_2021_p22.pdf
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 23. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/672/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 3/51 obręb Lipnik,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cichej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej odebrania tytułu 

„Honorowy Obywatel Bielska-Białej” panu Lechowi Wałęsie za niezasługującą na uwzględnienie 

 

Projekt uchwały (Druk Nr 684) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

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

Buzek. 

  
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Przedstawiciel wnoszących petycję Pan P____ C___,12  

2) Radny Jerzy Bauer (zgłoszona poprawka do uzasadnienia projektu uchwały),  

3) Radna Barbara Waluś,  

4) Radny Edward Kołek,  

5) Radny Konrad Łoś,  

6) Radny Szczepan Wojtasik,  

7) Radny Janusz Buzek,  

8) Radny Andrzej Gacek,  

9) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk,  

 
12  Przedstawiciel wnoszących petycję wyraził zgodę, aby zapis video i audio jego wystąpienia na sesji Rady Miejskiej został udostępniony 

publicznie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego z podaniem danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, głosu i wizerunku. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/25_wynik_glosowania_028_2021_p23.pdf
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10) Radny Tomasz Wawak,  

11) Radna Renata Gruszka,  

12) Radna Marcin Litwin (m.in. wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad),  

13) Radny Dariusz Michasiów,  

14) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik,  

15) Radna Urszula Szabla,  

16) Radny Maksymilian Pryga. 

 

Poprawka Radnego Jerzego Bauera do uzasadnienia uchwały (zgłoszona i udostępniona 

Radnym podczas sesji RM w systemie eSesja) stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu.  

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził następujące 

głosowania: 

 

1) Głosowanie nad wnioskiem Radnego Marcina Litwina o zdjęcie projektu uchwały  

z porządku obrad. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 24. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 8 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    nie   w y r a z i ł a   z g o d y    na zdjęcie projektu 

uchwały z porządku obrad. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 
2) Głosowanie nad wnioskiem Radnego Jerzego Bauera o wprowadzenie poprawki  

do uzasadnienia do uchwały. 

 

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 24. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 8 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a   z g o d ę    na wprowadzenie poprawki  

do uzasadnienia uchwały. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/26_wynik_glosowania_028_2021_p24.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/27_wynik_glosowania_028_2021_p24.pdf
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3) Głosowanie nad projektem uchwały w Druku Nr 684 z uwzględnieniem przyjętej 

poprawki do uzasadnienia uchwały. 

 

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 24. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 8 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/673/2021 

w sprawie uznania petycji  

Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin  

dotyczącej odebrania tytułu  

„Honorowy Obywatel Bielska-Białej”  

panu Lechowi Wałęsie  

za niezasługującą na uwzględnienie  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 24a 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana Grzegorza Gorzocha13 dotyczącej 

uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS -Cov-2 oraz 

niedopuszczalnej segregacji mieszkańców 

 

Punkt 24a  został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 686) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Projekty uchwał w Drukach 686-691 (w pkt 24a-24e) przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Radny Janusz Buzek. 

 

 
13 Autor petycji wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/28_wynik_glosowania_028_2021_p24.pdf
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 24a. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/674/2021 

w sprawie przekazania organowi właściwemu  

petycji Pana Grzegorza Gorzocha 

dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP  

od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2  

oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 24b  
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Doroty Stadnickiej14 dotyczącej 

uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS -Cov-2 oraz 

niedopuszczalnej segregacji mieszkańców 

 

Punkt 24b  został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 687) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 24b. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 
14 Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/29_wynik_glosowania_028_2021_p24a.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/30_wynik_glosowania_028_2021_p24b.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/675/2021 

w sprawie przekazania organowi właściwemu p 

etycji Pani Doroty Stadnickiej dotyczącej  

uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP  

od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2  

oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 24c 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Haliny Zimońskiej15 dotyczącej 

uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS -Cov-2 oraz 

niedopuszczalnej segregacji mieszkańców 

 

Punkt 24c  został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 688) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 24c. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/676/2021 

w sprawie przekazania organowi właściwemu  

petycji Pani Haliny Zimońskiej  

dotyczącej uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP  

od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2  

oraz niedopuszczalnej segregacji mieszkańców  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 
 

 
15 Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/31_wynik_glosowania_028_2021_p24c.pdf
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Ad 24d  
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pani Bogusławy Mazur16 dotyczącej 

sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności 

 

Punkt 24d  został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 689) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 24d. porządku obrad. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/677/2021 

w sprawie przekazania organowi właściwemu  

petycji Pani Bogusławy Mazur  

dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień  

i planowanej segregacji ludności  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 24e 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Pana P. L. wraz z załącznikami dotyczącej 

sprzeciwu wobec szczepień i planowanej segregacji ludności 

 

Punkt 24e  został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 690) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

 
16 Autorka petycji wyraziła zgodę na udostępnienie danych osobowych (zgoda w treści petycji). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/32_wynik_glosowania_028_2021_p24d.pdf
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Projekty uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 24e. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXVIII/678/2021 

w sprawie przekazania organowi właściwemu  

petycji Pana P. L. wraz z załącznikami  

dotyczącej sprzeciwu wobec szczepień  

i planowanej segregacji ludności  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 25 
Sprawy różne 

 

W punkcie „Sprawy różne” głos zabrali: 

 

1) Radna Urszula Szabla  
Zabrała głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie wyjaśnienia sytuacji w spółce MZK Bielsko-Biała (nawiązanie do petycji 

Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin oraz informacji nt. zwolnienia pracownika). 

Do wystąpienia odniósł się Prezes Zarządu MZK Bielsko-Biała Sp. z o.o. Hubert Maślanka. 

 
2) Radny Jerzy Bauer  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ podziękowanie za realizację inicjatywy Radnych RM Rafała Ryplewicza  

i Maksymiliana Prygi w zakresie utworzenia w mieście pojemników na plastikowe 

nakrętki; prośba o posadowienie pojemnika w Cygańskim Lesie (przystanek 

autobusowy) oraz o informację nt. przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży 

nakrętek. 
Do wystąpienia odniósł się Zastępca Prezydenta Miasta Adam Ruśniak. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/33_wynik_glosowania_028_2021_p24e.pdf
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3) Radny Tomasz Wawak  
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ podziękowanie dla Prezydenta Miasta za realizację „wyniesionego” przejścia dla 

pieszych przy Szkole Podstawowej nr 18 (skrzyżowanie ulicy Wapiennej z ul. Cypriana 

Kamila Norwida), 

▪ w sprawie działań pomocowych miasta w odniesieniu do przedsiębiorców (m.in. branży 

fitness, „rozrywkowej”) w związku z sytuacją pandemiczną – pytania i apel w imieniu 

Klubu Radnych Niezależni.BB o wprowadzenie dodatkowych rozwiązań  

(np. zwolnienie w podatku od nieruchomości); prośba o analizę tematu. 

 
4) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik    

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ prośba do Prezydenta Miasta o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień  

w opłacie koncesyjnej dla restauratorów (dot. sprzedaży napojów alkoholowych). 
Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
5) Radny Maksymilian Pryga  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie zimowego utrzymania dróg – podziękowanie dla pracowników SUEZ  

za wykonane prace (dot. osiedla Złote Łany). 

 
6) Radny Janusz Buzek  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie spotu reklamowego w Radio Bielsko dotyczącego spalarni odpadów  

w Bielsku-Białej – pytania m.in. o koszty produkcji, emisji, wyboru lektora, zasadności 

wydatku wraz z jego uzasadnieniem, a także użytego pojęcia „ekospalarnia”. 
Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
7) Radna Barbara Waluś  

Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ podziękowanie dla Pani Aleksandry Ciaciury byłej Dyrektor MOPS za współpracę  

(w zw. z przejściem na emeryturę), 
▪ w sprawie „Bajkowych postaci” – tj. przedstawienia szczegółowych informacji  

w zakresie wydatkowych środków, lokalizacji oraz planowanych zamierzeń, 
▪ w sprawie artykułu w Kronice Beskidzkiej (nr 52 z 30.12.2020 r.) pt. „Atrakcja  

czy fanaberia” – oświadczenie Radnej dotyczące wypowiedzi na sesji RM. 
Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
8) Radny Edward Kołek  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie informacji medialnej o zmianie sposobu opłaty za parkowanie w mieście, 
▪ w sprawie rozważenia możliwości dopłaty za parkowanie pojazdu w przypadku 

przekroczenia czasu parkowania (w miejsce stosowanej opłaty dodatkowej), 
▪ w sprawie linii komunikacyjnej nr 56 – m.in. pytania o możliwość zwiększenia 

częstotliwości kursów w związku ze zmianą przebiegu linii (dot. kierunku Hałcnów  

do granicy z Janowicami), 
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▪ zaproszenie do udziału w wernisażu fotografii Pana Andrzeja Rojka dostępnej  

na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Hałcnowie, 
▪ podziękowanie dla Pani Aleksandry Ciaciury. 
Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Zastępca Prezydenta 

Miasta Przemysław Kamiński, Prezes Zarządu MZK Bielsko-Biała Sp. z o.o. – Hubert 

Maślanka. 

Głos zabrał Radny Edward Kołek. 

 
9) Radny Marcin Litwin  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie odpowiedzi na interpelację z 14 grudnia 2020 r. dotyczącą zadań 

inwestycyjnych na terenie miasta Bielska-Białej (dot. błędnej nazwy placu w treści 

interpelacji),  

▪ w sprawie odpowiedzi na interpelację z 14 grudnia 2020 r. dotyczącą zmiany umów  

z artystami Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej w okresie 

pandemii sars cov.2.0. (nawiązanie do protokołu Komisji Edukacji i Kultury  

nr 29/2020), 

▪ w sprawie odpowiedzi na zapytanie z 14 grudnia 2020 r. dotyczące ilości i lokalizacji 

nieruchomości spółek Therma sp. z o.o. oraz AQUA S.A. na terenie gminy Bielsko-

Biała oraz okolicznych powiatów – m.in. apel do Prezydenta Miasta o zmianę 

postępowania w zakresie udzielanych odpowiedzi na pytania i zapytania Radnych. 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Zastępca Prezydenta 

Miasta Piotr Kucia, Zastępca Prezydenta Miasta Adam Ruśniak. 

Głos zabrał Radny Marcin Litwin. 

  
Ad 26 
Zamknięcie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

XXVIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 15.07. 
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