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RM.BSiRG.0012.13.2019 

 

Protokół Nr 13 /2019 

 

 

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

które odbyło się w dniu 18 listopada 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska – Białej na 

2019 rok. DRUK NR 284 

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

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

finansowej miasta Bielska-Białej. DRUK NR 283 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej 

za 2019 i 2020 rok. DRUK NR 278 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. DRUK NR 267 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą 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 268 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich 

Miasta Bielska-Białej, jako członka stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Beskidy”. DRUK NR 274 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego 

Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2019-2021. 

DRUK NR 281 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2020 rok. DRUK NR 285 

https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98752.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98751.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98667.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98604.json
https://bip.um.bielsko.pl/Download/get/id,98607.html
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98650.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98704.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98753.json
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10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2020 rok. DRUK NR 286 

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

12. Sprawy różne Komisji. 

 

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 do wprowadzenia Druk Nr 275 w sprawie 

Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, który będzie 

omówiony jako punkt 1b porządku obrad, druk 274 jako punkt 1a, druk 281 jako 

punkt 1c. 

Zaproponowany porządek obrad wraz ze zmianami radni przyjęli jednomyślnie. 

 

Ad. 1a. ( punkt 7 porządku obrad). 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich 

Miasta Bielska-Białej, jako członka stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Beskidy”. DRUK NR 274 

 

Pani Anna Zgierska – naczelnik Wydziału Promocji Miasta  

Przedstawiła projekt uchwały. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za – 13 radnych – jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 1b. ( punkt 11 porządku obrad). 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-

Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 rok. 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98754.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98650.json
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Pani Magdalena Chodyniecka – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  

Przedstawiła projekt uchwały. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za – 13 radnych – jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 1c. (punkt 8 porządku obrad). 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego 

Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-

Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 

2019-2021. DRUK NR 281 

 

Pani Beata Handel – dyrektor ds. ekonomicznych BCO 

Przedstawiła projekt uchwały. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 8 radnych , wstrzymało się 4 radnych, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska – Białej 

na 2019 rok. DRUK NR 284 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 11 radnych, wstrzymał się 1 radny, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.3. 

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

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

finansowej miasta Bielska-Białej. DRUK NR 283 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98704.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98752.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98751.json
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Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 11 radnych, wstrzymał się 1 radny, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 4. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej 

za 2019 i 2020 rok. DRUK NR 278 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

Pan Janusz Buzek - radny 

Zapytał o małe zainteresowanie tematem przez biegłych, dlaczego zgłosił się 1 biegły i 

dlaczego jest wybierany na 2 lata. 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Stwierdził, że nie zgłaszano zastrzeżeń, iż od 2012 roku ta sama firma wykonuje badanie 

finansowe, na rynku brak jest ofert i zainteresowania tym tematem. Urząd jest 

zainteresowany zmianą biegłego ale nie ma chętnych. 

Pan Konrad Łoś – radny 

Przypomniał, że od 2 lat występuje z wnioskiem o zmianę firmy audytorskiej. Urząd 

wystąpił do 3 podmiotów z zapytaniem, to jest zdecydowanie za mało, należy 

zintensyfikować działania, rozszerzyć ilość podmiotów, przez które przekazuje się ofertę 

np. prasa, nie tylko strona urzędu BIP, tak aby zgłosiło się co najmniej 15 – 20 

podmiotów. 

Wobec braku dalszych pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 7 radnych, wstrzymało się 5 radny, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. DRUK NR 267 

 

Pan Piotr Kucia – zastępca Prezydenta Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. Powiedział między innymi : 

https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98667.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98604.json
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 „§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty w przypadku nieruchomości, o których 

mowa w § 1: 

1) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku selektywnego 

zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 26,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 52,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 78,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 91,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 92,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 93,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 94,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa, 

 

2) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku 

nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty 

są następujące: 

a) 52,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 104,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 156,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 182,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 184,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 186,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 188,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa, 

 

3) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku selektywnego 

zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 36,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 72,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 90,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 92,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 93,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 94,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 94,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa, 

 

4) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku 

nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty 

są następujące: 

a) 72,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 
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b) 144,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 180,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 184,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 186,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 188,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 188,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.”; 

 

2) w § 31 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, 

z zastrzeżeniem lit. b - 165,00 zł”; 

3) w § 31 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, 

z zastrzeżeniem lit. b - 330,00 zł”. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 Następnie radni pytali o składane deklaracje; wzrost kosztów administracyjnych w spółce 

Suez S.A; o rentowność Spółki; o umowę zawartą z Firmą na akcję zima – odśnieżanie; 

możliwość podziału miasta na strefy i konkurencję dla spółki; PSZOK-i; opłatę 

marszałkowską; odzysk surowców ze śmieci; o możliwość zmiany umowy ze Spółką; 

konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały, które trwały 6 dni w tym 3 dni wolne; 

wysokość kosztów ponoszonych przez Gminę; koszty Rady Nadzorczej w Spółce; 

utworzenie spalarni śmieci; o protesty w sprawie smrodu jaki jest odczuwalny w rejonie i 

daleko poza wysypiskiem; o przyczynę wzrostu opłaty z 14 zł na 26 złotych w 

gospodarstwie jednoosobowym; o stawki za śmieci w gminach ościennych. 

Pan Piotr Kucia – zastępca Prezydenta Miasta  

Odpowiedział, że deklaracje zgłaszane do systemu będą polegały weryfikacji; 95% 

kosztów to obsługa administracyjna; trzeci PSZOK powstanie przy ul. Szyprów; 

rozważano możliwość podziału miasta na sektory i podział na usługi co związane byłoby 

ze zwiększeniem konkurencyjności, prowadzony będzie dialog techniczny w sprawie; 

akcja zima – płacony jest ryczałt od 1 km, 4.11.br. zawarto umowę na zimowe utrzymanie 

miasta już zaoszczędzono 1 mln zł w związku z brakiem zimy; wzrost cen za śmieci 

system nalicza koszt na gospodarstwo w zależności od ilości zamieszkałych tam osób; 

rada nadzorcza musi działać w każdej spółce. 
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Przewodniczący Komisji stwierdził, że rozwiązaniem sprawy zapachu z wysypiska i 

segregacji śmieci będzie tylko powstanie nowoczesnej spalarni. 

Pan Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

Powiedział odnośnie PSZOK-u w Wapienicy, gdzie zostały skrócone godziny 

funkcjonowania, śmieci pozostawiane są w okolicznych zaroślach. 

Konsultacje, przeprowadzone przez Urząd w sprawie podwyżek cen opłat, były bardzo 

niechlubne, nikt nie skonsultował tego, że w terminie konsultacji wypadły 3 wolne dni. 

Ponadto podwyżki ogólnie nie są drastyczne, ustawodawca dał wybór sytemu u nas 

wybrano system naliczania opłat, od ilości osób w gospodarstwie domowym. Dla 1, 2, 3 

osobowych gospodarstw podwyżki można określić, że są niesprawiedliwe i drastyczne, 

ale już dla gospodarstw powyżej 4 osób nie są drastyczne. Zaapelował do Prezydenta 

Miasta i Przewodniczącego Komisji aby dokonać rewizji sposobu naliczanych opłat - od 

rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów. 

Wobec braku dalszych pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za – 5 radnych, wstrzymało się 3 radny, przeciw – 5 radnych. 

Komisja nie wydała rozstrzygającej opinii. 

 

Ad.6 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego 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 268 

 

Pan Piotr Kucia – zastępca Prezydenta Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 7 radnych, wstrzymało się 2 radny, przeciw – 4 radnych. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 9 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2020 rok. DRUK NR 285 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/Download/get/id,98607.html
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98753.json
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Pani Małgorzata Skoczeń – naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych  

Przedstawiła projekt uchwały. 

„Projekt uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 5 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 

1170 z późn. zm.). Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od 

nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek 

kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w 

sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 

2019 r., poz. 738). Stawki te ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym 

wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik cen, o których mowa wyżej, 

ustalił i ogłosił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 lipca 

2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. 

(M.P. z 2019 r. poz. 689). Jak wynika z tego komunikatu ceny towarów i usług 

konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosły o 1,8%. 

Stawki nie były podwyższane od 2014 r., a w latach 2017-2019 uległy w części obniżeniu 

w związku ze spadkiem o 0,9% cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. 

w stosunku do I półrocza 2015 r. tj. obowiązywały stawki określone uchwałą Nr 

XXIII/432/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6478). 

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. zaproponowano na poziomie maksymalnym. 

Skutek finansowy podwyższenia stawek podatkowych zgodnie z propozycjami spowoduje 

wzrost należności z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 r. o kwotę ok. 8,1 mln zł.” 

Po krótkiej wymianie zdań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 8 radnych, nikt się nie wstrzymał, przeciw – 4 radnych. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 10. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 2020 rok. DRUK NR 286 

 

Pani Małgorzata Skoczeń – naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych  

Przedstawiła projekt uchwały. 

„Projekt uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 10 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 

1170 z późn. zm.). Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość rocznych stawek 

podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą być niższe od 

https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98754.json
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minimalnych stawek i nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych 

określonych corocznie w obwieszczeniach przez Ministra Finansów. Ministerstwo 

Finansów poinformowało, że w 2020 r. będą obowiązywały stawki minimalne podatku od 

środków transportowych w wysokości określonej na 2019 r. (Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia 15 października 2018 r., M.P. poz. 1018), co wynika z niewielkich wahań 

kursu euro. Ustawodawca zastrzegł bowiem, że stawki ulegają przeliczeniu na następny 

rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień 

roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym 

dany rok podatkowy, z tym że, jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki nie ulegają 

zmianie w następnym roku podatkowym. 

Stawki maksymalne zostały wskazane w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r., 

poz. 738) . Stawki te ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 

cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik cen, o których mowa wyżej, ustalił i 

ogłosił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 lipca 2019 r. w 

sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. (M.P. z 

2019 r. poz. 689). Jak wynika z tego komunikatu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 

I półroczu 2019r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosły o 1,8%. Stawki podatku 

obowiązujące w naszym Mieście nie uległy zmianie od 2014 roku. Podjęta 24 listopada 

2015 r. uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/201/2015 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych zmieniała jedynie wysokość stawek od autobusów, w 

związku z obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. nową klasyfikacją autobusów. 

Obecnie proponuje się: pozostawić na dotychczasowym poziomie stawki od samochodów 

ciężarowych powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, od przyczep lub naczep o 

dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton oraz od autobusów (§ 1 pkt 1) lit. a), pkt 5) i 

pkt) 7 projektu uchwały); obniżyć pozostałe stawki podatku, które w pewnych grupach 

będą znacznie odbiegały od stawek proponowanych w innych jednostkach samorządu 

terytorialnego. 

Uchwalenie konkurencyjnych stawek (między innymi od ciągników siodłowych i naczep) w 

stosunku do proponowanych w innych samorządach może mieć również wpływ na 

decyzje firm o przeniesieniu siedziby bądź tworzeniu oddziałów na terenie Bielska-Białej i 

przynosić wymierne korzyści z efektu skali. Skutek finansowy obniżenia stawek 

podatkowych do proponowanych, spowoduje spadek wpływów z tytułu podatku od 

środków transportowych w 2020 r. o kwotę ok. 2 mln zł. 

Pan Przemysław Kamiński – zastępca Prezydenta Miasta  

Zgłosił autopoprawkę do tytułu uchwały poprosił o wykreślenie słów „ na 2020 rok” . 
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Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 

głosowanie.  

Wynik głosowania: za – 6 radnych, wstrzymało się 4 radnych, przeciw – 1 radny. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 11 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

 

Omówiono w punkcie 1b porządku obrad. 

 

Ad.12 

Sprawy różne Komisji. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji przypomniał, że Komisja będzie się teraz 

zajmować projektem uchwały budżetowej miasta na 2020 rok.  

Zaproponował pierwsze terminy posiedzeń na dzień 25 listopada br. godz. 11.30 i na 

dzień 2 grudnia br. godz. 12.00 - co radni przyjęli do wiadomości. 

 

 Wobec realizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 

 

 

         


