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Protokół Nr XXXIX/2021 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

w zdalnym trybie obradowania,  

tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

w dniu 21 grudnia 2021 roku 

 

 

 

 

Obecni podczas XXXIX 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 XXXIX  sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem przyjętych przez Radę Miejską zmian: 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej i protokołu XXXVIII 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 XXVI/637/2020 Rady Miejskiej  

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

Bielska-Białej. 
DRUK NR 953 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 954 DRUK NR 954 – II WERSJA 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/639/2020 z dnia 15 grudnia  

2020 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej  

w 2021 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 955  

 

7. Podjęcie uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  
▪ DRUK NR 920 i AUTOPOPRAWKA 

▪ DRUK NR 920 - Z AUTOPOPRAWKĄ 

▪ KOREKTA ZAŁ. NR 1 i ZAŁ. NR 3 - DO DRUKU NR 920 PO AUTOPOPRAWCE  

 

8. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok. 
▪ DRUK NR 921 - projekt uchwały oraz objaśnienia wraz z uzasadnieniem 

i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2022 rok  

▪ AUTOPOPRAWKA   

▪ DRUK NR 921 Z AUTOPOPRAWKĄ 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej 

udzielanej w 2022 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 956 

https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/Ot0YChIlqVe2b96
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/Ot0YChIlqVe2b96
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/Ot0YChIlqVe2b96
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/Ot0YChIlqVe2b96
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/Ot0YChIlqVe2b96
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/Ot0YChIlqVe2b96
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/Ot0YChIlqVe2b96
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175005
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175004
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175349
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175002
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171137
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175017
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175016
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175137
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171141
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171141
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175015
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175013
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175003
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10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Miasta Bielska-Białej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek 

oświatowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz poradni psychologiczno-

pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez inne niż Miasto 

Bielsko-Biała osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  
DRUK NR 924  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2022. 
DRUK NR 925 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”.  
DRUK NR 926 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030 dla Miasta Bielska-Białej”. 
DRUK NR  930 

 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021. 
DRUK NR 957 i KOREKTA 

 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego „Zielone Dachy  

dla Miasta Bielska-Białej”. 
DRUK NR 927  

 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program Operacyjny „Zielone 

Dachy dla Miasta Bielska-Białej” na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 928  

 

17. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia 

ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. 
DRUK NR 929  

 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 

oraz wysokości cen za te usługi. 
DRUK NR 948 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości. 
DRUK NR 949 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia  

jej przebiegu. 
DRUK NR 937 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=172280
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=172764
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173419
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173524
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175012
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175255
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173521
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173522
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173523
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174882
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174883
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173988
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21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/87, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik.  
DRUK NR 864 – II WERSJA i AUTOPOPRAWKA 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/88, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik.  
DRUK NR 865 – II WERSJA i AUTOPOPRAWKA 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 277 i dz. 278,  

obj. KW BB1B/00062649/0, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym 

numerem porządkowym 8 przy ul. Józefa Pankiewicza oraz nr 25 przy ul. Władysława 

Orkana. 
DRUK NR 944 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
(red. dot. nieruchomości położonych przy ul. Pod Stokiem, ul. Grunwaldzkiej, ul. Zuchów, ul. Młyńskiej, 

 ul. Relaksowej)  

DRUK NR 945 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.  
(red. dot. nieruchomości położonych przy ul. Relaksowej, ul. Widok, ul. Bystrzańskiej, ul. Bohaterów 

Warszawy) 

DRUK NR 946 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ  

od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej.  
DRUK NR 938 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie 

Alei gen. Władysława Andersa.  
DRUK NR 939  

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania 

ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów. 
DRUK NR 940 

 

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

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: 

Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej.  
DRUK NR 941 

 

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

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy  

– w rejonie ul. Kazimierza Kopczyńskiego. 
DRUK NR 942 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173518
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175675
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173519
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175675
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174388
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174874
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174494
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174380
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174381
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174383
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174384
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174385
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31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach – dla 

terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, 

Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej. 
DRUK NR 943 

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy  

ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej. 
DRUK NR 947 

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej umieszczenia skrzynek  

lub koszyczków ze środkami higienicznymi na czas menstruacji w miejscach użyteczności 

publicznej i budynkach samorządowych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  

w Bielsku-Białej i regularnego ich uzupełniania. 
DRUK NR 950 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K_____ K____ na Prezydenta 

Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne. 
DRUK NR 951 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A___ B_____ na Prezydenta Miasta 

z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który 

mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne. 
DRUK NR 952 

 

36. Sprawy różne.  

 

37. 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, trzydziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (godzina 10.02). 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.1 

 
1  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. 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174386
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174881
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175008
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175009
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175010
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_01_39_2021.mp3
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik dokonał sprawdzenia obecności/quorum poprzez 

system eSesja (obecnych 20 Radnych). 

 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność XXXIX sesji Rady Miejskiej,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2021 roku 

uczestniczyło 25 Radnych.  

 
 

1. Porządek XXXIX sesji RM  
 

Do porządku obrad zgłoszone zostały następujące propozycje zmian: 

 

1) Grupa Radnych RM – wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zawetowania tzw. ustawy "Lex TVN" (Druk Nr 958). 

Wniosek grupy Radnych stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

W ww. sprawie głos zabrali: Radny Rafał Ryplewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik, Radny Dariusz Michasiów, Radny Marcin Litwin, Radna Małgorzata 

Zarębska, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny  

Konrad Łoś. 

 
2) Radny Janusz Buzka – wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu 3a. 

dotyczącego informacji Prezydenta Miasta o stanie przygotowań do zimowego utrzymania 

dróg i ciągów pieszych. 
 

W ww. sprawie głos zabrali: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

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

Okrzesik przeprowadził następujące głosowania: 

 

1) Głosowanie nad wnioskiem grupy Radnych o wprowadzenie do punktu 9a. porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zawetowania tzw. ustawy 

„Lex TVN” (Druk Nr 958). 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 4 

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

do protokołu. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wynik_glosowania_039_2021_p.01.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Dariusza Michasiów (zgłoszenie 

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 4 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad projektu 

uchwały w Druku Nr 958, tj. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zawetowania tzw. ustawy 

„Lex TVN”. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 

Po głosowaniu głos zabrał Radny Dariusz Michasiów.  

  
2) Głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusz Buzka o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu 3a. dotyczącego informacji Prezydenta Miasta o stanie przygotowań do zimowego 

utrzymania dróg i ciągów pieszych. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 8 

▪ przeciw: 12 

▪ wstrzymujących: 1 

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

do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „przeciw” Radnego Dariusza Michasiów 

(zgłoszenie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 8 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 3a. 

dotyczącego informacji Prezydenta Miasta o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg 

i ciągów pieszych. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 

 
2. Informacja uzupełniająca do porządku XXXIX sesji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informacje uzupełniające  

do porządku XXXIX sesji (tj. zmiany niewymagające głosowania). 
 
 

Uwzględniając powyższe w nw. punktach Rada Miejska obradowała: 

▪ w punkcie 7. porządku obrad nad projektem uchwały w Druku Nr 921 z uwzględnieniem 

przekazanej autopoprawki oraz nad korektą Załącznika Nr 1 i  Załącznika Nr 3, 

▪ w punkcie 8. porządku obrad nad projektem uchwały w Druku Nr 920 z uwzględnieniem 

przekazanej autopoprawki, 

▪ w punkcie 14. porządku obrad nad projektem uchwały w Druku Nr 957 wraz z korektą,  

▪ w punkcie 21. porządku obrad nad projektem uchwały w Druku Nr 864 – wersja II oraz 

korektą,  

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wynik_glosowania_039_2021_p.01_s2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wynik_glosowania_039_2021_p.01.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wynik_glosowania_039_2021_p.01_s2_1.pdf


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.13.2021 
 

Strona 7 z 46 

▪ w punkcie 22. porządku obrad nad projektem uchwały w Druku Nr 865 – wersja II oraz 

korektą. 

 
 

3. Wnioski o udzielenie głosu 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o braku wniosków w sprawie 

udzielenia głosu podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w trybie § 12 Regulaminu Rady 

Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o zgłoszeniu w sprawie zabrania głosu podczas 

sesji Rady Miejskiej w zakresie punktów 34-35 porządku obrad (dot. projektów uchwał  

w sprawie rozpatrzenia skarg). Wniosek o zabranie głosu nie wymagał głosowania z uwagi  

na uprawnienie przysługujące Skarżącemu, Pełnomocnikowi Skarżącej (w pkt 35).  

Wniosek – Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Porządek XXXIX sesji RM: str. 1-4. 

 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej i protokołu XXXVIII sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXXVII sesji w dniu 18 listopada 2021 roku 

oraz protokół XXXVIII sesji RM w dniu 9 grudnia 2021 roku.  

Do protokołów 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 o interpelacjach  

i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.  

Informacja Przewodniczącego RM stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 

 
W okresie międzysesyjnym Radni Rady Miejskiej złożyli 54 interpelacje i  1 zapytanie,  

w tym:  

▪ 46 interpelacji indywidualnych i  1 zapytanie indywidualne, 

▪ 8 interpelacji zbiorowych. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_02_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_03_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_03_39_2021.mp3
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Interpelacje indywidualne złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Tomasz Wawak (3), 

2) Radny Roman Matyja (8), 

3) Radny Andrzej Gacek (6), 

4) Radna Barbara Waluś (2 – i, 1 - z), 

5) Radna Urszula Szabla (4), 

6) Radny Edward Kołek (2), 

7) Radny Konrad Łoś (11), 

8) Radny Maksymilian Pryga (7), 

9) Radny Piotr Kochowski (1), 

10) Radny Jerzy Bauer (1) 

11) Radny Rafał Ryplewicz (1). 

 
Interpelacje zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Roman Matyja, Radny Szczepan Wojtasik, Radny Karol Markowski, Radny 

Maksymilian Pryga (1), 

2) Radny Roman Matyja, Radny Karol Markowski, Radny Maksymilian Pryga (5), 

3) Radny Konrad Łoś, Radny Marcin Litwin (1), 

4) Radna Urszula Szabla, Radny Tomasz Wawak (1). 

 
W tym punkcie głos zabrał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 4 
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 4. Rada Miejska przeprowadziła łączną debatę nad projektem uchwały  

w Druku Nr 953 oraz projektem uchwały w Druku Nr 954 – II wersja (z pkt 5). 

 
Projekty uchwały w Drukach Nr 953 i 954 – II wersja przedstawił Skarbnik Miasta Dominik 

Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrała Radna Urszula Szabla. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_04_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_04_39_2021.mp3
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Projekt uchwały (Druk Nr 953) 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 4. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw:  

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Dariusza Michasiów (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/910/2021 

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 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok  

 

Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 954 – II wersja w punkcie 4. 

porządku obrad. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_039_2021_p.04.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_039_2021_p.04_s2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_05_39_2021.mp3
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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 954 – wersja I i II) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 

gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 954 – II wersja. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 5. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnych RM: Radnego Krzysztofa 

Jazowego Radnego i Dariusza Michasiów (zgłoszenie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/911/2021 

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej  

na 2021 rok  

 

 

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

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/639/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia 

stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2021 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  

 

W punkcie 6. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 955. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wynik_glosowania_039_2021_p.05.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wynik_glosowania_039_2021_p.05_s2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_06_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_06_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_06_39_2021.mp3
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Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie 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 955) 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 6. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnych RM: Radnej Renaty Gruszki  

i Radnego Dariusza Michasiów (zgłoszenie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/912/2021 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/639/2020  

z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek 

jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2021 roku  

z budżetu miasta Bielska-Białej  

dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej  

 

W punkcie 7. Rada Miejska przeprowadziła wspólną debatę nad nw. projektami uchwał: 

▪ projektem Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej – w Druku Nr  Nr 920  

z autopoprawką oraz korektą Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 3 do Druku Nr 920  

po autopoprawce, 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wynik_glosowania_039_2021_p.06.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wynik_glosowania_039_2021_p.06_s2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_07_39_2021.mp3
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▪ projektem Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok – w Druku Nr 921  

z autopoprawką. 

 

 

Informacje nt. wypełnienia zapisów uchwały Rady Miejskiej (Nr LIX/1364/2010 z dnia  

31 sierpnia 2010 roku) określającej tryb prac nad projektem uchwały budżetowej miasta 

Bielska-Białej, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu miasta, przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik. 

 
1. Projekty uchwał 
 

 

Data wpływu do Rady Miejskiej projektów uchwał (podstawa prawna: § 2 ust. 1 uchwały RM):  

a) w dniu 15 listopada 2021 roku Prezydent Miasta przekazał:2 

▪ projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 920),  

▪ projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok (Druk Nr 921) oraz 

objaśnienia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu  

na 2022 rok, 
▪  

b) w dniu 14 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta przekazał: 

▪ autopoprawkę do projektu Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej oraz 

do projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok, 

▪ projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej uwzględniający 

autopoprawkę (Druk Nr 920 z autopoprawką), 

▪ projekt uchwały budżetowej na 2022 rok uwzględniający autopoprawkę (Druk Nr 921  

z autopoprawką), 

c) w dniu 15 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta przekazał: 

▪ korektę Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 3 do projektu uchwały Wieloletniej prognozy 

finansowej miasta Bielska-Białej po autopoprawce (w Druku Nr 920 po autopoprawce). 

 
Ww. projekty uchwał znajdują się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2021 rok 

(RM.0006), tj.: 

▪ projekt Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 920,  

Druk Nr 920 z autopoprawką, korekta Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 3 do Druku 

Nr 920 po autopoprawce),  

▪ projekt Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz 

materiałami informacyjnymi (Druk Nr 921 oraz Druk Nr 921 z autopoprawką), 

▪ autopoprawka do projektów uchwał w Drukach Nr 920-921. 

 
2. Opinie merytorycznych Komisji Rady Miejskiej 

 

Projekty uchwał w Drukach Nr 920-921 oraz autopoprawka do ww. projektów zostały 

skierowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do merytorycznych Komisji RM 

(§ 3 ust. 1 uchwały RM). 

 

Komisje Rady Miejskiej wydały pozytywne opinie do projektów uchwał, tj.: 

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (do Druku Nr 920, Druku Nr 921,  

autopoprawki do Druku Nr 920 i Druku Nr 921 wraz z korektą Załącznika Nr 1  

i Załącznika Nr 3 do Druku Nr 920 po autopoprawce), 

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (do Druku Nr 920, Druku Nr 921), 

 
2 Projekty dostarczono Radnym RM poprzez system eSesja - 15/11/2021. 
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▪ Komisja Edukacji i Kultury (do Druku Nr 920, Druku Nr 921, autopoprawki do Druku Nr 

920 i Druku Nr 921 wraz z korektą Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 3), 

▪ Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności (do Druku Nr 920, Druku Nr 921, autopoprawki  

do Druku Nr 920 i Druku Nr 921 wraz z korektą Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 3  

do Druku Nr 920 po autopoprawce), 

▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (do Druku Nr 920, Druku Nr 921, 

autopoprawki do Druku Nr 920 i Druku Nr 921 wraz z korektą Załącznika Nr 1 i Załącznika 

Nr 3 do Druku Nr 920 po autopoprawce), 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (do Druku Nr 920, Druku Nr 921,  

Druku Nr 920 z autopoprawką i korektą Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 3 oraz do Druku 

Nr 921 z autopoprawką). 

 
W toku prac nw. Komisje Rady Miejskiej sformułowały następujące wnioski do Prezydenta 

Miasta, tj.: 

▪ Komisja Edukacji i Kultury (ws. zwiększenia środków na granty dla organizacji 

pozarządowych w dziedzinie kultury i sztuki – tj. z kwoty 250 000 zł na kwotę 300 000 zł), 

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (ws. zabezpieczenia środków  

na realizację pierwszego etapu rozbudowy ulicy Krzemionki wraz z budową chodników  

i przebudową skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Krzemionki), 

▪ Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (ws. działań mających na celu 

modernizację dróg osiedlowych na osiedlu Piastowskim, w szczególności w obrębie ulic 

Dębowej i Kasztanowej). 

 

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

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

 
3. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 

  (podstawa prawna: § 2 ust. 2 uchwały RM) 
 

II skład Orzekający RIO w Katowicach podjął następujące uchwały: 

▪ Uchwałę Nr 4200/II/210/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku  w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bielska-Białej; 

II Skład Orzekający RIO wydał pozytywną z zastrzeżeniami opinię o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

Bielska-Białej; 

▪ Uchwałę Nr 4200/II/208/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku  w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej  

na 2022 rok; 

II Skład Orzekający RIO wydał pozytywną z uwagami opinię o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok; 

▪ Uchwałę Nr 4200/II/209/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-

Białej na 2022 rok; 

II Skład Orzekający RIO wydał pozytywną z uwagami opinię o możliwości sfinansowania 

deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bielska-Białej  

na 2022 rok. 
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4. Wystąpienie Prezydenta Miasta 
 

Założenia budżetowe na 2022 rok przedstawił Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski  
(zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały RM). 

 
5. Stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

 

Stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Przewodniczący 

Komisji Radny Roman Matyja. Komisja wydała pozytywne opinie do projektów uchwał. 

 
6. Stanowiska klubowe 

 

 

Stanowiska klubowe przedstawili: 

▪ Przewodniczący Klubu Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” – Radny Karol Markowski 

(pozytywna opinia o projekcie budżetu oraz deklaracja współpracy przy realizacji budżetu),  

▪ Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość – Radny Konrad Łoś 

(informacja nt. wstrzymaniu się w głosowaniach nad projektami uchwał), 

▪ Wiceprzewodniczący Klubu Radnych „Niezależni.BB” – Radny Jerzy Bauer (informacja  

nt. poparcia projektów uchwał). 

 
7. Dyskusja 

 

Głos w dyskusji zabrały następujące osoby: 

a) Radny Rafał Ryplewicz,  

b) Radna Urszula Szabla, 

c) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński,   

d) Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Kucia,  

e) Radny Tomasz Wawak,  

f) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii,  

g) Radny Maksymilian Pryga,  

h) Radny Dariusz Michasiów,  

i) Radny Janusz Buzek,  

j) Radny Jerzy Bauer,  

k) Radna Barbara Waluś,  

l) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, 

m) Radna Małgorzata Zarębska,  

n) Radny Marcin Litwin. 

 
8. Głosowanie projektu uchwały 

 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w Druku Nr 920 z uwzględnieniem autopoprawki oraz korektą Załącznika Nr 1 

i Załącznika Nr 3. 

    

Potwierdzenie obecności/quorum: Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia 

głosowania w punkcie 7. porządku obrad. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_039_2021_p.07.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnych RM Radnej Renaty Gruszki, 

Radnego Dariusza Michasiów. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/913/2021 

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej  

miasta Bielska-Białej 

 

 

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

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok 

 

Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 921 z autopoprawką  

w punkcie 7. porządku obrad. 

 
Opinie Komisji Rady Miejskiej wydane do projektu uchwały w Druku Nr 921 znajdują się  

w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy”,  

2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 921, autopoprawka, Druk Nr 921 z autopoprawką) oraz 

objaśnienia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu  

na 2022 rok znajdują się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku dyskusji przeprowadzonej w punkcie 7. porządku obrad Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 920  

z autopoprawką. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 8. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_039_2021_p.07.s2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_08_39_2021.mp3
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171141
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171141
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171141
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_039_2021_p.08.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Dariusza Michasiów (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/914/2021 

w sprawie budżetowej miasta Bielska-Białej  

na 2022 rok 

 

 

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

 
Po głosowaniu głos zabrali: Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2022 roku  

z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

 

W punkcie 9. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 956. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Tomasz Wawak, 

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie 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 956) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_039_2021_p.08_s2_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_09_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_09_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 9. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Dariusza Michasiów (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/915/2021 

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych  

dotacji przedmiotowej udzielanej w 2022 roku  

z budżetu miasta Bielska-Białej 

dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Bielska-Białej  

dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, innych form wychowania 

przedszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez 

inne niż Miasto Bielsko-Biała osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  

 

W punkcie 10. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 924. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska. 

 

 

W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Urszula Szabla, 

2) Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska. 
 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_039_2021_p.09.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_039_2021_p.09_s2_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_39_2021.mp3
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Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ 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 924) 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 10. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnych RM: Radnej Renaty Gruszki, 

Radnego Piotra Kochowskiego, Radnego Dariusza Michasiów (zgłoszenie do protokołu). 

 

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 XXXIX/916/2021 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

z budżetu Miasta Bielska-Białej  

dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół,  

placówek oświatowych, innych form wychowania przedszkolnego  

oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych  

prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej  

przez inne niż Miasto Bielsko-Biała osoby prawne lub osoby fizyczne,  

a także trybu przeprowadzania kontroli  

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  

 

 

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

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wynik_glosowania_039_2021_p.10.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wynik_glosowania_039_2021_p.10_s2_2.pdf
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O godzinie 12.56 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił przerwę w obradach 

Rady Miejskiej do godziny 13.30. 

 

______________________ 

 

O godzinie 13.35 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady Miejskiej 

w punkcie 11., dokonał sprawdzenia quorum. 

 

Rada Miejska posiadała quorum na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

na rok 2022  

 

W punkcie 11. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 925. 

 
Projekt uchwały przedstawiła 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 925) 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 11. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnych RM: Radnego Karola 

Markowskiego i Radnego Dariusza Michasiów (zgłoszenie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_039_2021_p.11.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_039_2021_p.11_s2.pdf


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.13.2021 
 

Strona 20 z 46 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/917/2021 

w sprawie Gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022  

 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Bielska-Białej  

na lata 2021-2030  

 
W punkcie 12. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 926. 

 
Projekt uchwały przedstawiła 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 926) 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 12. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Krzysztofa Jazowego (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_039_2021_p.12.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_039_2021_p.12_s2.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/918/2021 

w sprawie przyjęcia  

„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030  

 

 

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

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 

na lata 2021-2030 dla Miasta Bielska-Białej”  

 

W punkcie 13. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 930. 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 913) 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 13. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_039_2021_p.13.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnych RM: Radnej Małgorzaty 

Zarębskiej i Radnego Karola Markowskiego (zgłoszenie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/919/2021 

w sprawie przyjęcia  

„Programu Promocji Zatrudnienia  

oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030  

dla Miasta Bielska-Białej” 

 

 

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

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021 

 

W punkcie 14. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 957 wraz  

z korektą. 

 
Projekt uchwały przedstawiła 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 957) oraz korekta do projektu uchwały 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 14. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_039_2021_p.13_s2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_39_2021.mp3
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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 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej (zgłoszenie 

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/920/2021 

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań  

na rzecz osób niepełnosprawnych,  

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych,  

na rok 2021  

 

 

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

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego „Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej”  

 
W punkcie 15. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 927  

oraz projektem uchwały w Druku Nr 928 (pkt 16). 

 
Projekty uchwał w Drukach 927-928 przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  

i Energii Danuta Przybyło. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Tomasz Wawak, 

2) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Danuta Przybyło,  

3) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

4) Radny Marcin Litwin, 

5) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk.   

 
 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_039_2021_p.14.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_039_2021_p.14_s2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_39_2021.mp3
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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 927) 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 15. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/921/2021 

w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego  

„Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej” 

 

 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program Operacyjny „Zielone Dachy dla Miasta 

Bielska-Białej” na terenie miasta Bielska-Białej  

 

Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 928 w punkcie 15. porządku 

obrad. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 928) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wynik_glosowania_039_2021_p.15.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_39_2021.mp3
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Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 15. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 16. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Karola Markowskiego (zgłoszenie 

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/922/2021 

w sprawie zasad przyznawania dotacji  

na Program Operacyjny  

„Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej”  

na terenie miasta Bielska-Białej  

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich 

zwierząt  

 

W punkcie 17. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 929. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Danuta Przybyło. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Danuta Przybyło, 

3) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 
 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_039_2021_p.16.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_039_2021_p.16_s2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_39_2021.mp3
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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 929) 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 17. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/923/2021 

w sprawie wyrażenia opinii  

dotyczącej utworzenia i prowadzenia  

ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt  

 

 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie  określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

 

W punkcie 18. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 948. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik 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”, 2021 rok (RM.0014). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wynik_glosowania_039_2021_p.17.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_39_2021.mp3
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Projekt uchwały (Druk Nr 948) 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. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 18. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/924/2021 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  

świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 

2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych 

przez właścicieli nieruchomości  

 

W punkcie 19. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 949. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik 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.  
 

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/17_wynik_glosowania_039_2021_p.18.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały.   

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/925/2021 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

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”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu  

 

W punkcie 20. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 937. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg ds. Inwestycyjnych 

Marcin Burdziński. 

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wynik_glosowania_039_2021_p.19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_20_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 20. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/926/2021 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  

oraz ustalenia jej przebiegu  

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/87, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik 

 
W punkcie 21. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 864 – II wersja 

wraz z autopoprawką (pkt 21) oraz projektem uchwały w Druku Nr 865 – II wersja wraz 

autopoprawką (pkt 22).  

 
Projekty uchwał w Drukach 864-865 (pkt 21-22) oraz autopoprawkę do projektów uchwał 

przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 864 – II wersja 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 864 – II wersja) oraz autopoprawka znajduje się w zbiorze  

pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/19_wynik_glosowania_039_2021_p.20.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 21. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/927/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako dz. 3941/87,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy,  

obręb Lipnik  

 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/88, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik  

 

Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 865 – II wersja  

wraz z autopoprawką w punkcie 21. Porządku obrad. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 865 – II wersja 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 865 – II wersja) oraz autopoprawka znajduje się w zbiorze  

pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/20_wynik_glosowania_039_2021_p.21.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_22_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_22_39_2021.mp3
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Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 21. porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 22. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/928/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako dz. 3941/88, 

 położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy,  

obręb Lipnik  

 

 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

oznaczonej jako dz. 277 i dz. 278, obj. KW BB1B/00062649/0, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem 

oznaczonym numerem porządkowym 8 przy ul. Józefa Pankiewicza oraz nr 25 przy ul. Władysława Orkana   

 

W punkcie 23. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 944. 

 
Projekty uchwał przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 944) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/21_wynik_glosowania_039_2021_p.22.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_23_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_23_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_23_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 23. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/929/2021 

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

oznaczonej jako dz. 277 i dz. 278,  

obj. KW BB1B/00062649/0, obręb Bielsko Miasto,  

zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 8  

przy ul. Józefa Pankiewicza 

 oraz nr 25 przy ul. Władysława Orkana  

 

 

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

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  

tych umów 

(red. dot. nieruchomości położonych przy ul. Pod Stokiem, ul. Grunwaldzkiej, ul. Zuchów, ul. Młyńskiej, ul. Relaksowej)   

 

W punkcie 24. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 945 oraz 

projektem uchwały w Druku Nr 946 (pkt 25). 

 
Projekty uchwał w Drukach Nr 945-946 przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości  

Monika Kliś. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 945 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 945) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/22_wynik_glosowania_039_2021_p.23.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 24. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/930/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  

części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała  

na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia tych umów 

Red.  

dot. nieruchomości położonych przy ul. Pod Stokiem, ul. Grunwaldzkiej,  

ul. Zuchów, ul. Młyńskiej, ul. Relaksowej 

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  

tych umów  
(red. dot. nieruchomości położonych przy ul. Relaksowej, ul. Widok, ul. Bystrzańskiej, ul. Bohaterów Warszawy)  

 

Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 946 w punkcie 24. porządku 

obrad. 

 
Projekty uchwał przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 946 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 946) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/23_wynik_glosowania_039_2021_p.24.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_25_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_25_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_25_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały.   

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 25. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/931/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w dzierżawę części nieruchomości  

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała  

na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 

Red.  

dot. nieruchomości położonych przy ul. Relaksowej, 

 ul. Widok, ul. Bystrzańskiej, ul. Bohaterów Warszawy 

 

 

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

 
Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej  

 

W punkcie 26. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 938. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
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 938) 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_039_2021_p.25.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26_39_2021.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.13.2021 
 

Strona 35 z 46 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 26. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/932/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w Starym Bielsku,  

na północ od ul. Jana Sobieskiego,  

w rejonie ul. Beresteckiej  

 

 

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

 
Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa  

 
W punkcie 27. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 939. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek.   

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/25_wynik_glosowania_039_2021_p.26.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_27_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_27_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 27. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/933/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego,  

w rejonie Alei gen. Władysława Andersa  

 

 

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

 
Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie  

ul. Partyzantów  

 

W punkcie 28. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 940. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin, 

2) Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek.   

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/26_wynik_glosowania_039_2021_p.27.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_28_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_28_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_28_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 28. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/934/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania  

ul. Partyzantów z ul. Karpacką,  

po zachodniej stronie ul. Partyzantów  

 

 

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

 
Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej 

 i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej  

 

W punkcie 29. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 941. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/27_wynik_glosowania_039_2021_p.28.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_29_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_29_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_29_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 29. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/935/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic:  

Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej  

– w rejonie ul. Różanej  

 

 

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

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy – w rejonie ul. Kazimierza Kopczyńskiego  

 

W punkcie 30. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 942. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/28_wynik_glosowania_039_2021_p.29.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_30_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_30_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 30. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/936/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy  

– w rejonie ul. Kazimierza Kopczyńskiego   

 

 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach – dla terenów położonych w rejonie ulic: 

Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej   

 

W punkcie 31. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 943. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/29_wynik_glosowania_039_2021_p.30.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 31. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/937/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach  

– dla terenów położonych w rejonie ulic:  

Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej  

oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej  

 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej  

 

W punkcie 32. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 947. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/30_wynik_glosowania_039_2021_p.31.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_32_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_32_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 32. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów „za” Radnych RM: Radnej Renaty Gruszki  

i Radnego Tomasza Wawaka. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 
 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/938/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy  

ul. Komorowicką a rzeką Białą,  

na południe od ul. Rzeźniczej  

 

 

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

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej umieszczenia skrzynek lub koszyczków ze środkami 

higienicznymi na czas menstruacji w miejscach użyteczności publicznej i budynkach samorządowych, szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych w Bielsku-Białej i regularnego ich uzupełniania  

 

W punkcie 33. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 950. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny  

Janusz Buzek.  

 
Projekt uchwały (Druk Nr 950) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/31_wynik_glosowania_039_2021_p.32.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/31_wynik_glosowania_039_2021_p.32_s2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_39_2021.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_39_2021.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 33. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXIX/939/2021 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

dotyczącej umieszczenia skrzynek lub koszyczków  

ze środkami higienicznymi na czas menstruacji  

w miejscach użyteczności publicznej i budynkach samorządowych,  

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Bielsku-Białej 

i regularnego ich uzupełniania  

 

 

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

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K_____ K_____ na Prezydenta Miasta z powodu 

niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie i błędnie stosuje procedury 

administracyjne  

 
Projekty uchwał w Drukach 951-952 przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Radny Janusz Buzek z uwagi na jednobrzmiącą treść skarg, tożsame stanowisko Komisji, 

a także pełnomocnictwo Skarżącego Pana K_____ K_____ do reprezentowania Skarżącej  

Pani A____ B_____ w punkcie 35. porządku obrad. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 951) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin,  

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
Wobec problemów technicznych związanych z uzyskaniem łączności ze Skarżącym 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeszedł do punktu 36. Sprawy różne  

(godzina 15.02). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/32_wynik_glosowania_039_2021_p.33.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_39_2021_cz.1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_39_2021_cz.1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_39_2021_cz.1.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.13.2021 
 

Strona 43 z 46 

 

Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A____B_____ na Prezydenta Miasta z powodu niekompetencji 

podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne  

 

Projekt uchwały w Druku Nr 952 przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Radny Janusz Buzek w punkcie 34. porządku obrad (łączne procedowanie  punktów 34 i 35). 

 

 

Projekt uchwały (Druk Nr 951) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec problemów technicznych związanych z uzyskaniem łączności ze Skarżącym  

w punkcie 34. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeszedł do punktu 36. Sprawy 

różne (jw.). 

 
Ad 36 
Sprawy różne 

 

W punkcie „Sprawy różne” głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg ds. Administracji Drogowej Marcin Burdziński 
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ informacja na temat zimowego utrzymania dróg w dniu 20 grudnia br. (dot. wniosku 

Radnego Janusza Buzka – z pkt 1.). 

W ww. sprawie głos zabrały następujące osoby: 

▪ Radny Janusz Buzek (m.in. ws. kar umownych, szacowania ryzyka), 

▪ Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
O godzinie 15.13 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik powrócił do punktu 34. 

porządku obrad. 

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K______ K_____ na Prezydenta Miasta z powodu 

niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie i błędnie stosuje procedury 

administracyjne  

 
Z uwagi na problemy techniczne, występujące po stronie Skarżącego, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał  

w Drukach 951-952 (pkt 34-35). 
 

W ww. sprawie głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radnych 

Janusz Buzek. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_36_cz.1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34-35_cz.2.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34-35_cz.2.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

złożony wniosek. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 33. porządku obrad  

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł  a   z   p o r z ą d k u   o b r a d    projekty uchwał  

w Drukach Nr 951-952, tj.:  

▪ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K____ K____ na Prezydenta Miasta  

z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie 

i błędnie stosuje procedury administracyjne” (pkt 34),  

▪ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A____ B____ na Prezydenta Miasta  

z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie 

i błędnie stosuje procedury administracyjne” (pkt 35). 

 
O godzinie 15.18 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik powrócił do punktu  

36. „Sprawy różne”. 

 
Ad 36 
Sprawy różne 

 
W dalszej części punktu 36. głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk  
Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ podziękowanie dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic za udział w manifestacji w dniu  

19 grudnia br. w obronie wolnych mediów (dot. ustawy „Lex TVN”), 

▪ w sprawie działań związanych z poprawą widoczności przejścia dla pieszych 

zlokalizowanego przy ul. Partyzantów w rejonie Galerii Wnętrz MERA i salonu 

meblowego KLER (prośba o informacje). 

Do ww.  wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski.  

 
2) Radny Rafał Ryplewicz  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ przedstawił projekt uchwały, przygotowanej z inicjatywy Radnych Platformy 

Obywatelskiej, w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zawetowania tzw. ustawy  

„Lex TVN”, w związku z  niewprowadzeniem tematu do porządku obrad; 

W ww. sprawie głos zabrały następujące osoby: Prezydent Miasta Jarosław 

Klimaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, Radny Janusz Buzek, 

Radny Marcin Litwin, Radny Andrzej Gacek, Radny Dariusz Michasiów, 
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Jerzy Bauer, 

Radna Urszula Szabla; 

▪ informacja nt. remontu ogrodzenia należącego do Spółki TAURON Ciepło – Zakład 

Wytwarzania Bielsko-Biała, posadowionego przy ul. Żywieckiej. Rozpoczęcie prac  

– 2022 r., zakończenie – 2023 r. (powyższe stanowi odpowiedź na interwencję Radnego 

podjętą wspólnie z Radnym Maksymilianem Prygą w Spółce TAURON Ciepło  

w sierpniu 2021 r.). 

 
3) Radny Tomasz Wawak  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie etapu działań dotyczących uchwały Rady Miejskiej w sprawie Miejskiego 

programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania. 

 
4) Radny Bronisław Szafarczyk  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie wyników przetargu dotyczącego przedszkola w Hałcnowie  

przy ul. Janowickiej – dot. potwierdzenia informacji nt. „uzyskania efektu w czerwcu 

2024 r.”.  

Do wystąpienia odniósł się Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Kucia. 

 
5) Radny Marcin Litwin  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie podjętych działań informacyjnych w związku z wprowadzoną od 1 stycznia 

zmianą opłat za parkowanie pojazdów,  

▪ w sprawie zasad dotyczących wyboru mediów, w których publikowane są ogłoszenia 

(zapytania ofertowe, przetargi) oraz pytanie dot. „wykorzystywania funduszy miejskich  

na promocję osób zarządzających miastem”, 

▪ w sprawie wprowadzenia usprawnień dla interesantów w Wydziale Komunikacji  

(tj. umożliwienia przedsiębiorcom dokonania rejestracji większej liczby pojazdów  

– ograniczenia 1 osoba/3 pojazdy). 

Do wystąpienia odniósł się Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Kucia.  

 
Ad 37 
Zamknięcie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

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

15.48.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 
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