
 

RM.BSiRG.0012.11.2019 

 

Protokół Nr 11 /2019 

 

 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, 

które odbyło się w dniu 23 września 2019 roku, pod przewodnictwem 

przewodniczącego Komisji radnego Romana Matyi. 

Nieobecny : radny Jacek Krywult – usprawiedliwiony. 

Obecni : wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku. SPR. NR 22. 

Uchwała Nr 4200/II/138/2019 z dnia 12 września 2019 roku II składu Orzekającego RIO 

w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. ( Opinia 

pozytywna). 

3. Informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej”, 

w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych. SPR. NR 23 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska – Białej na 

2019 rok. DRUK NR 217 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej 

w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018r.- Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-

Białej. DRUK NR 216 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 

realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w 

zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z 

budynków mieszkalnych w roku 2019". DRUK NR 219 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska -

Białej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej. DRUK NR 213 

8. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

9. Sprawy różne Komisji  

 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/97436.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/97435.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_217.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_216.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_219.pdf


Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Otworzył kolejne posiedzenie, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszym 

posiedzeniu Komisji.  Poinformował iż jest druga wersja Druków Nr 217 i 216. 

Zaplanowany porządek obrad, wraz ze zmianą radni przyjęli jednomyślnie. 

 

Ad. 2 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku. SPR. NR 22. 

Uchwała Nr 4200/II/138/2019 z dnia 12 września 2019 roku II składu Orzekającego 

RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Bielska – 

Białej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.    

( Opinia pozytywna). 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Poinformował i odczytał uchwałę RIO.  

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku, które 

znajduje się w BIP na stronie Urzędu Miejskiego. 

Radni pytali o środki na wykupy, TBS, budynki w Wapienicy, termin zakończenia remontu 

ul. Krakowskiej i Żywieckiej, gospodarkę ściekową.  

Wobec braku innych głosów w dyskusji, Komisja przyjęła Sprawozdanie Nr 22 do 

wiadomości. 

 

Ad.3 

Informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-

Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych. SPR. NR 23 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił powyższą Informację, która został przyjęta do wiadomości.  

 

Ad.4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska – Białej 

na 2019 rok. DRUK NR 217 II wersja  

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/97436.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/97435.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_217.pdf


Radni pytali m.in. o tomograf dla BCO, amfiteatr w Lipniku (odpowiedź w sprawie 

amfiteatru zostanie przedstawiona na piśmie). 

Wobec braku dalszych pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 9 radnych, wstrzymało się - 2 radnych, nikt nie był 

przeciw. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018r.- Wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Bielska-Białej. DRUK NR 216 II wersja 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 10 radnych, wstrzymało się - 2 radnych, nikt nie był 

przeciw. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.6 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza 

atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019". DRUK NR 219 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 12 radnych – jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania i przystąpienia Miasta 

Bielska -Białej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_216.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_219.pdf


Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej. DRUK 

NR 213 

 

 Pan Paweł Niklewicz – kierownik Biura Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  

przedstawił projekt uchwały.  

Po krótkiej wymianie zdań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 11 radnych, wstrzymała się - 1 radna, nikt nie był przeciw. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.8 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

 

Do Komisji nie wpłynęły inne projekty uchwał, iż zawarte w porządku obrad.. 

 

Ad.9 

Sprawy różne Komisji  

 

Nie zgłaszano spraw różnych. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

         

            

         


