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RM. BSiRG.0012.9.2020 

 

Protokół Nr 26/2020 

 

 

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

które odbyło się w dniu 19 października 2020 roku, pod przewodnictwem 

przewodniczącego Komisji radnego pana Romana Matyi. 

Nieobecni radny: pan Jacek Krywult, pan Krzysztof Jazowy. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu 

grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.  DRUK NR 

588 (OSE). 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

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

– samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za 2019 

rok oraz prognozy na lata 2020-2022. DRUK NR 602 (PS) 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Bielska-Białej. DRUK NR 595 (BD) 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 

rok. DRUK NR 596 (BD) 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/457/2020 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Bielska-

Białej w 20202 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i 

kredytów. DRUK NR 597 (BD) 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 

Europejskim banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Miasta Bielska-Białej w latach 2022 – 2024. DRUK NR 598 (BD) 

8. Informacja z działalności SUEZ S.A za 2019 rok i I półrocze 2020 r. – przedstawia Pani 

Renata Samson Prezes Zarządu.   

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104676
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104676
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104830
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104823
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104824
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104825
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104826
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9. Informacja z działalności Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Społecznego oraz bilans za 

2019 rok i I półrocze 2020 roku – przedstawia Pani Ewa Kamińska Prezes Zarządu.  

10. Informacja z działalności agencji Rozwoju Regionalnego S. A – przedstawia pan Maciej 

Jeleń – Prezes Zarządu. 

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 dzisiejszej Komisji. 

Poinformował, że do wprowadzenia do porządku obrad są następujące projekty uchwał: 

Jako punkt 1a 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. DRUK NR 605 

Jako 1b. 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości. DRUK NR 606 II wersja 

Jako 1 c. 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

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

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DRUK NR 

607 

Oraz korekta do Druku Nr 595 i 596 oraz II wersja Druku Nr 606. 

Głosowanie: za 8 radnych, wstrzymał się 1 radny, nikt nie był przeciw. 

 

Ad.1 a 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. DRUK NR 605 

 

Pani Joanna Bojczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 
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Przedstawiła projekt uchwały, poinformowała, iż w związku z zastrzeżeniami Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach, co do niektórych zapisów Uchwały zmienianej (tj. 

Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia2020 r. w 

sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 3 

września 2020 r.poz.6378), zaszła konieczność dostosowania treści wskazanego aktu prawa 

miejscowego do wytycznych ww. Organu nadzoru. Z uwagi na powyższe, zastąpiono 

określenia „kontener” oraz „kosz uliczny” odpowiednio nazwami „pojemnik typu kontener” 

oraz „pojemnik typu kosz uliczny”. Ponadto ustalono kwotowo stawki opłaty podwyższonej, w 

przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. Wskazana uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 

2021r. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 6 radnych, wstrzymało się 3 radnych, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 1b 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 

właścicieli nieruchomości. DRUK NR 606 II wersja 

 

Pani Joanna Bojczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Przedstawiła projekt uchwały. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 6 radnych, wstrzymało się 3 radnych, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.1c. 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. DRUK NR 607 
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Pani Joanna Bojczuk – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Przedstawiła projekt uchwały, poinformowała, że zmiana uchwały podyktowana jest 

koniecznością dostosowania regulacji dotyczących zakresu świadczonych usług dla 

nieruchomości niezamieszkałych zawartych w Uchwale nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w 

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

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

29 czerwca 2017 r., poz. 3858) do wytycznych Organu Nadzoru, tj. Wojewody Śląskiego. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 6 radnych, wstrzymało się 3 radnych, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.2 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji 

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

DRUK NR 588 (OSE). 

 

Pan Piotr Sołtysek – zastępca naczelnika wydziału OSE 

Przedstawił projekt uchwały, poinformował, że w związku z ustaleniami z posiedzenia 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 września 2020 r. na 

którym badana była uchwała Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 

sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego 

pn. „Odnawialne źródła energii”, niezbędne jest przyjęcie uzgodnionych z RIO zmian do 

Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla 

mieszkańców Bielska-Białej”. Zmiany obejmują: 

- usunięcie z uchwały wzoru umowy o powierzenie grantu, poprzez uchylenie załącznika nr 3 

do Regulaminu (§ 24 pkt 4) oraz usunięcie z zapisów treści Regulaminu odniesień do 

załącznika nr 3 (§ 5 ust.2, § 14 pkt 1, § 17 ust. 1); 

- przeformułowanie zapisu § 19 pkt 5 celem odesłania do umowy o powierzenie grantu; 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104676
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- usunięcie z uchwały odwołania do przepisów kodeksu karnego poprzez wykreślenie z treści 

załączników nr 2, 2a, 4 i 5 do Regulaminu zapisów dotyczących oświadczeń o świadomości 

odpowiedzialności karnej. 

Regionalna Izba Obrachunkowa odstąpiła od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego i 

wyznaczyła termin na dokonanie powyższych zmian do 20 października 2020 r. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 8 radnych, wstrzymał się 1 radny, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.3 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

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

Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu 

za 2019 rok oraz prognozy na lata 2020-2022. DRUK NR 602 (PS) 

 

Pani Beata Handel – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych BCO 

Przedstawiła projekt uchwały – raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala za 2019 

rok oraz prognozy finansowe na 2020 -2022 rok.   

Powiedziała m.in., iż Raport przygotowany został zgodnie z wymogiem art.53a ustawy o 

działalności leczniczej, zawiera między innymi analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 

2019 rok, jak i prognozę sytuacji na lata 2020 - 2022. Szpital realizuje program 

przedsięwzięć restrukturyzacyjnych skierowanych na rozwój wysokospecjalistycznych 

świadczeń onkologicznych, skierowanych na maksymalne wykorzystanie potencjału szpitala 

z równoczesną optymalizacją kosztów funkcjonowania. Działania szpitala przez kolejne 2 

lata, uwzględniają uwarunkowania zewnętrzne wpływające na jego funkcjonowanie jaki i 

wyniki finansowe w tej perspektywie czasowej. Dotyczy to m.in. funkcjonowania BCO w sieci 

jak szpitala onkologicznego, zasad finansowania świadczeń medycznych nie 

onkologicznych, do wysokości ustalonego ryczałtu, jaki i dodatkowych regulacji prawnych 

dot. wynagrodzeń personelu medycznego oraz pozostałych kosztów szpitala. 

Założenia kierunkowe na najbliżej 2 lata nakierowane są na działania inwestycyjne, 

uruchomienie nowych zakresów świadczeń medycznych, wdrożenie nowoczesnych 

technologii i aparatury diagnostycznej, technologii informatycznej, podnoszenia kwalifikacji 
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kadry medycznej, monitorowanie i optymalizowanie ponoszonych kosztów, restrukturyzacja 

zadłużenia, optymalizacja rozliczeń z NFZ w zakresie udzielanych świadczeń. 

Założenia dot. przychodów na lata 2020 - 2022 wynikają z zasad wyceny i finansowania 

świadczeń medycznych przez NFZ w ramach reformy służby zdrowia. Regulacje te określają 

zasady finansowania przez NFZ świadczenia ryczałtowe oraz nielimitowane głównie 

onkologiczne. Obecna sytuacja pandemii powoduje, że szpital, nie wypracowuje wielkości 

świadczeń ryczałtowych, zawartych w umowie z NFZ na 2020 rok. W zakresie świadczeń 

onkologicznych wartość przychodów ustalana jest na podstawie umów zawartych z 

płatnikiem bez określania limitów ryczałtowych. W 2020 roku przychody z tytułu świadczeń 

objętych ryczałtem zostaną utrzymane na poziomie zawartej umowy z NFZ pomniejszone o 

wielkość świadczeń niewypracowanych na skutek sytuacji epidemiologicznej. 

Przychody głównie ze świadczeń onkologicznych zostaną sfinansowane prze NFZ wraz z 

nadwykonaniami w danym okresie. Łączna wartość planowanych przychodów na 2020 rok 

wynosi ponad 174 035 tys.  zł. 

Na 2021 rok zakłada się zakończenie inwestycji – rozbudowa bloku szpitalnego przy ul. 

Wyzwolenia, zwiększenie przychodów z tytułu hospitalizacji, badań diagnostycznych 

(rezonans, tomograf), radioterapii, opieka długoterminowa- hospicjum domowe. Planowany 

jest wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i lekarzy specjalistów itp. Łączna wartość 

planowanych przychodów na 2021 rok wynosi blisko 182 950 tys.  zł.   

Na 2022 rok zakłada się uruchomienie nowych zakresów świadczeń (rozbudowa budynku 

szpitalnego przy Wyzwolenia), zwiększenie przychodów w zakładzie radioterapii, wdrażanie 

wysokospecjalistycznych świadczeń w zakładzie brachyterapii, dodatki ministerialne do płac 

pielęgniarek i lekarzy. Łączna wartość planowanych przychodów na 2022 rok wynosi 

197 900 tys. zł. 

Istotne zdarzenia mające wpływ na funkcjonowania szpitala w okresie 2 najbliższych lat to 

stan epidemii sars-cov, ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych, wprowadzenie regulacji 

dotyczących PPK (pracownicze, programy kapitałowe), regulacje dot. minimalnych 

wynagrodzeń, stawiane wymogi dotyczące realizacji świadczeń medycznych.  

Sytuacja ekonomiczno-finansowa BCO została oceniona na podstawie wskaźników: 

zyskowności, płynności, efektywności, zadłużenia. Sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitala 

jest w dalszym ciągu trudna i wymaga dalszego podejmowania zdecydowanych działań 

naprawczych. Następnie radni pytali o zwolnienia lekarskie personelu medycznego w 

związku z wirusem, wzrost zachorowań na covid, zamykania oddziałów, czy są przyjmowani 

pacjenci onkologiczni. 
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Radny A. Gacek – stwierdził, że kłopoty szpital ma od wielu lat, gdyby nie pandemia czy 

sytuacja szpitala byłaby lepsza, z zaprezentowanych materiałów wynika iż sytuacja się 

pogłębia. 

Pani Beata Handel – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych BCO – odpowiedział, że w 

latach 2017-2019 sytuacja ulegała poprawie, a teraz koszty przerzucane są na szpital bez 

wyceny świadczeń, doszły programy kapitałowe, wzrost wynagrodzeń pracowniczych, 

catering. Szpital od lipca 2020 roku z NFZ dostaje 200 tys. zł na walkę z covid, a koszt 

funkcjonowania szpitala to 13 mln zł miesięcznie. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji: 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 7 radnych, wstrzymało się 4 radny, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Bielska-Białej. DRUK NR 595 + korekta (BD) 

 

Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta  

Zaproponował, iż przedstawi łącznie wszystkie projekty uchwał finansowych, które są ze 

sobą powiązane DRUK Nr 595 i 596 wraz z korektą oraz 597 i 598. 

Powiedział m.in.: 

„1) W pozycji 1.1.1.7 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Projekt: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” realizowany 

przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 

wydatków w 2020 roku o kwotę 19.654,50 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu. 

Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia do poziomu 0,00 zł (wydatki 

majątkowe pozycja 1.1.2.3), 

2) W pozycji 1.1.1.8 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Projekt pn.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski 

Zarząd Oświaty zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 roku o 

kwotę 19.365,98 zł.  

Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań do poziomu 0,00 zł. Powyższe zmiany związane są 

zakończeniem realizacji projektu, 
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3) W pozycji 1.1.1.16 - Program URBACT III. Projekt pn.: „Welcoming International Talent” 

realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Strategii i Rozwoju 

Gospodarczego zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 53.476,00 zł 

równocześnie o tę samą kwotę zwiększając limit wydatków na 2021 rok. Powyższe związane 

jest z przesunięciem daty zakończenia projektu na 2021 rok, 

4) W pozycji 1.1.1.31 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Projekt pn.: „Nowe perspektywy zawodowe” zmianie ulega nazwa 

przedsięwzięcia w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania. Ponadto 

zwiększa się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2020-2022 oraz limit 

zobowiązań. Łączna wartość dofinansowania wynosi 2.944.058,07 zł, 

5) Dodanie pozycji 1.1.1.37 – „Innowacyjny nauczyciel w branży turystyczno-hotelarskiej” w 

ramach programu Erasmus+. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez 

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej. Celem projektu jest podniesienie 

kwalifikacji i umiejętności językowych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych. 

Limit wydatków w 2020 roku wynosi 120.998,00 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 

300,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku wynosi 30.244,50 zł. Łączna wartość 

dofinansowania wynosi 151.222,50 zł, 

6) Dodanie pozycji 1.1.1.38 – „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” w ramach 

programu Erasmus+. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez Bielska 

Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i 

umiejętności językowych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych. Limit 

wydatków w 2020 roku wynosi 142.933,20 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 150,00 zł 

oraz limit wydatków w 2022 roku wynosi 35.695,80 zł. Łączna wartość dofinansowania 

wynosi 178.479,00 zł, 

7) Dodanie pozycji 1.1.1.39 – „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez 

podnoszenie kompetencji nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły” w ramach programu 

Erasmus+. Wprowadzenie zadania. Projekt realizowany będzie przez IV Liceum 

Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej. Celem projektu jest 

podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych nauczycieli poprzez udział w kursach 

zagranicznych. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 135.527,60 zł, limit wydatków w 2021 

roku wynosi 150,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku wynosi 33.876,90 zł. Łączna wartość 

dofinansowania wynosi 169.384,50 zł, 

8) W pozycji 1.1.2.2 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” 

realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się limit wydatków w 2020 
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roku o kwotę 3.114.221,91 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając limit wydatków w 

2021 roku. Powyższe związane jest z urealnieniem środków na zadaniu. Ponadto aktualizacji 

ulega limit zobowiązań dla przedsięwzięcia, 

9) W pozycji 1.1.2.3 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Projekt: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” realizowany 

przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit 

wydatków w 2020 roku o kwotę 2.413.429,85 zł w związku z zakończeniem realizacji 

projektu. Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia (wydatki bieżące 

pozycja 1.1.1.7), 

10) W pozycji 1.1.2.4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. Projekt pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” 

realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zmniejsza się limit 

wydatków w 2020 roku o kwotę 262.575,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając 

limit wydatków w 2021 roku. Powyższe zmiany związane są z koniecznością unieważnienia 

postępowania przetargowego i jego ponownego ogłoszenia z terminem realizacji na 2021 

rok, 

11) W pozycji 1.1.2.9 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w 

Bielsku-Białej” realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zmianie 

ulega okres realizacji zadania. Ponadto zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 

645.893,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając limit wydatków w 2021 roku. 

Aktualizacji ulega również limit zobowiązań na zadaniu. Powyższe zmiany związane są z 

trwającą procedurą postępowania przetargowego, 

12) W pozycji 1.1.2.19 - Złożono wniosek o dofinansowanie projektu: „Poprawa efektywności 

energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap II” 

realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zmniejsza się limit 

wydatków w 2020 roku o kwotę 464.823,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając 

limit wydatków w 2021 roku. Aktualizacji ulega również limit zobowiązań na zadaniu. 

Powyższe zmiany związane są z koniecznością urealnienia planowanych w ramach 

przedsięwzięcia wydatków. 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 

1.1 i 1.2): 

1) W pozycji 1.3.1.10 – „Sprzątanie budynków Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 5, 

6 i 7, pomieszczeń przy pl. Opatrzności Bożej 18 oraz lokali rad osiedli” realizowanej przez 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Organizacji i Nadzoru zwiększa się limit wydatków w 
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2020 roku o kwotę 4.627,00 zł oraz limit wydatków w 2021 roku o kwotę 43.000,00 zł w 

związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy na usługę sprzątania. Ponadto 

aktualizacji ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadaniu, 

2) Dodanie pozycji 1.3.1.53 – „Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 

lata: 2021-2022”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia będzie zawarcie polisy 

ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki. Przedsięwzięcie 

realizowane będzie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Organizacji i Nadzoru. 

Limit wydatków w 2021 roku wynosi 372.000,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku wynosi 

403.000,00 zł, 

3) Dodanie pozycji 1.3.1.54 – „Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 

lata: 2021-2022”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia będzie zawarcie polisy 

ubezpieczeniowej związanej ze statutową działalnością jednostki. Przedsięwzięcie 

realizowane będzie przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Limit wydatków w 2021 

roku wynosi 152.500,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku wynosi 178.700,00 zł, 

4) W pozycji 1.3.2.22 – „Dokumentacja przyszłościowa” realizowanej przez Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, aktualizacji ulega limit zobowiązań na zadaniu, 

5) Dodanie pozycji 1.3.2.76 – „Budowa zielonego parkingu w rejonie budynku przy ul. 

Karpackiej 181”. Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia będzie przebudowa 

przestrzeni publicznej i poprawa standardów funkcjonowania terenów i obiektów 

turystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz wystawienniczych. Limit wydatków w 2020 roku 

wynosi 7.995,00 zł, a limit wydatków w 2021 roku wynosi 140.005,00 zł, 

6) Dodanie pozycji 1.3.2.77 – „Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez 

podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego”. 

Wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza poprzez 

obniżenie emisji zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł węglowych - wykonanie instalacji 

centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych. Limit wydatków w 2021 roku wynosi 

3.250.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 3.350.000,00 zł, a limit wydatków w 

2023 roku wynosi 3.350.000,00 zł, 

7) Dodanie pozycji 1.3.2.78 – „Walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez 

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej”. Wprowadzenie zadania. Celem 

przedsięwzięcia będzie redukcja emisji CO2 do atmosfery. Limit wydatków w 2021 roku 

wynosi 8.414.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 11.403.000,00 zł, a limit 

wydatków w 2023 roku wynosi 13.432.000,00 zł. 

Zmienione zostały ogólne założenia dotyczące oprocentowania kredytów. 
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Stopy procentowe (WIBOR) dostosowano do aktualnej sytuacji panującej na rynku 

finansowym (po ostatnich obniżkach stóp procentowych) i tak w 2021 r. – 0,5%, w 2022 r. – 

0,5%, w 2023 r. – 0,5%, w 2024 r. – 0,5%, w 2025 r. – 0,75%, w 2026 r. – 1,00%, a od 2028 

r. – 1,5%. 

Marże kredytów zaciągniętych wynikają z zawartych umów z Bankami natomiast marże 

kredytów planowanych do zaciągnięcia odzwierciedlają obecnie panującą sytuację na rynku 

finansowym. 

W 2020 r. zaplanowano w rozchodach (poz. 5) i spłatach rat kapitałowych kredytów (poz. 

5.1) kwotę 22 mln zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów w 2023 r. w 

wysokości 8,5 mln zł i 2024 r. w wysokości 13,5 mln zł. Analogicznie o te kwoty 

pomniejszono rozchody (poz. 5) i spłaty rat kapitałowych kredytów (poz. 5.1) w 2023 r. i 2024 

r. Zastosowano wyłączenie z art. 243 ust. 3b ustawy, a zwiększone rozchody z tytułu spłat 

rat kredytów zostały pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy.” 

„Korekta kwot polegająca na zmianie: 

1) w Załączniku Nr 1 kwot w wierszu 2020 w następujących kolumnach: 

a) Dochody ogółem (1) z kwoty 1.334.386.072,30 na kwotę 1.334.506.338,21, tj. 

różnica 120.265,91, 

b) Dochody bieżące (1.1) z kwoty 1.203.754.088,22 na kwotę 1.203.874.354,13, tj. 

różnica 120.265,91, 

c) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) z kwoty 

290.783.890,85 na kwotę 290.904.187,36, tj. różnica 120.296,51, 

d) pozostałe dochody bieżące (1.1.5) z kwoty 314.703.739,37 na kwotę 

314.703.708,77, tj. różnica -30,60, 

e) Wydatki ogółem (2) z kwoty 1.551.175.297,38 na kwotę 1.551.295.563,29, tj. 

różnica 120.265,91, 

f) Wydatki bieżące (2.1) z kwoty 1.187.209.119,40 na kwotę 1.187.319.385,31, tj. 

różnica 110.265,91, 

g) wydatki na obsługę długu (2.1.3) z kwoty 5.493.642,87 na kwotę 5.635.877,33, tj. 

różnica 142.234,46, 

h) Wydatki majątkowe (2.2) z kwoty 363.966.177,98 na kwotę 363.976.178,08 tj. 

różnica 10.000,10, 

i) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 

(2.2.1) z kwoty 360.656.177,98 na kwotę 360.666.178,08, tj. różnica 10.000,10, 

j) Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 
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243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok) (8.1) z 3,15% na 3,17%, 

k) Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku) (8.2) z 2,77% na 2,79% 

i z 3,51% na 3,53%; 

2) w Załączniku Nr 3: 

a) Dochody ogółem w 2020 r. (poz. 1) z kwoty -14.756.997,45 na kwotę 

-14.636.731,54, tj. różnica 120.265,91, 

b) Dochody bieżące w 2020 (poz. 1.1) z kwoty -20.428.997,45 na kwotę 

-20.308.731,54, tj. różnica 120.265,91, 

c) Wydatki ogółem w 2020 r. (poz. 2) z kwoty -14.756.997,45 na kwotę 

-14.636.731,54, tj. różnica 120.265,91, 

d) Wydatki bieżące w 2020 r. (poz. 2.1) z kwoty -8.117.187,69 na kwotę 

-8.006.921,88, tj. różnica 110.265,81, 

e) Wydatki majątkowe w 2020 r. (poz. 2.2) z kwoty -6.639.809,76 na kwotę 

-6.629.809,66, tj. różnica 10.000,10.” 

Następnie radni pytali o: 

Radna B. Waluś - sprzątanie siedzib Rad Osiedli, piece węglowe, radny A. Gacek - wydatki 

bieżące pomocy społecznej, oszczędności i roboty związane z remontem ul. Żywieckiej i 

gospodarkę mieszkaniową. Pytanie remont ul. Żywieckiej dotyczyło MZD, dlatego 

Przewodniczący, poprosił, aby zwrócono się do MZD o szczegółową odpowiedź w formie 

pisemnej dla radnego A. Gacka. 

Radny M. Litwin - przesunięcia niektórych środków finansowych na rok przyszły np. w dziale 

oświata i wychowanie. Radny J. Buzek - spółkę MZK i podniesienie kapitału, wzrost 

dochodów z inwestycji, szkolnictwo wyższe i średnie.  

Radny Marcin Litwin zapytał o kredyt zaciągany w EBI - dlaczego wysokości 400 mln, i czy w 

polskich złotych. Skarbnik Miasta potwierdził, że kredyt jest w złotówkach i na bardzo 

dobrych warunkach. 

Przewodniczący Komisji zapytał o komunikację miejską, sprzedaż biletów, koszt 

świadczonych usług i koszt obsługi długu, o wpływy do miasta z inwestycji, nadwyżkę 

operacyjną. Następnie stwierdził, że wskaźniki są bardzo dobre, sprawozdanie finansowe za 

3 kwartały również, będzie korekta cen biletów. Miasto sobie teraz poradzi, nie widomo co 

będzie później, a ważna jest poprawa jakości życia mieszkańców. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej – zauważył, że o atrakcyjności miasta nie decydują usługi 

publiczne, jednak bezpośrednia korzyść to 400 mln złotych, które trafi na miejski rynek, jako 

inwestycje publiczne. Prowadzona dyskusja jest potrzebna, ale będzie celowa, kiedy będą 

prowadzone prace nad strategią miasta. 

Przewodniczący poinformował, iż każdy przedstawiony projekt będzie głosowany 

oddzielnie. 

Wobec braku dalszych pytań i po krótkiej wymianie zdań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 6 radnych, wstrzymało się 4 radny, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.5. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 

2020 rok. DRUK NR 596 wraz z korektą (BD) 

 

Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 6 radnych, wstrzymało się 4 radny, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/457/2020 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta 

Bielska-Białej w 20202 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych 

pożyczek i kredytów. DRUK NR 597 (BD) 

 

Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

„Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 108.000.000,00 zł (słownie: sto 

osiem milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-

Białej w 2020 roku (46.302.964,25 zł), w tym na wkład własny w ramach wymienionych w 

tekście uchwały zadań oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104824
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104825
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kredytów (61.697.035,75 zł). Zmniejszenie kwoty kredytu w powyższej uchwale 

spowodowane jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku kredytowego przez 

Europejski Bank Inwestycyjny, który zaoferował Miastu Bielsko-Biała bardzo korzystny kredyt 

na finansowanie inwestycji w porównaniu z ofertą banków komercyjnych.” 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 6 radnych, wstrzymało się 4 radny, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 7. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych 

w Europejskim banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Miasta Bielska-Białej w latach 2022 – 2024. DRUK NR 598 (BD) 

 

Pan Dominik Pawiński – skarbnika miasta  

Przedstawił projekt uchwały – planuje się - 

„Zaciągnąć kredyty długoterminowe w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 

400.000.000,00 zł (słownie: czterysta milionów złotych) na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2024 w związku z realizacją zadań 

inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w Uchwale Nr 

XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej 

prognozie finansowej miasta Bielska-Białej, zwanej dalej wieloletnią prognozą finansową. 

Kredyty, o których mowa w § 1, zostaną uruchomione w latach 2020-2024 w następujących 

kwotach: 

1) w 2020 roku – do kwoty 100.000.000,00 zł 

2) w 2021 roku – do kwoty 100.000.000,00 zł 

3) w 2022 roku – do kwoty 80.000.000,00 zł 

4) w 2023 roku – do kwoty 80.000.000,00 zł 

5) w 2024 roku – do kwoty 40.000.000,00 zł 

Wysokość transz na dany rok budżetowy oraz ich liczba może ulec zmianie w zależności od 

harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej. 

Ustalić, że spłata kredytów nastąpi w latach 2020-2047. 

Ustalić, że zobowiązana o których mowa w § 1 niniejszej uchwały pokryte zostaną 

dochodami budżetu Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2047.” 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104826
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UZASADNIENIE 

„Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zaciągnięcia kredytów 

długoterminowych w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2024. 

Planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w wysokości 400.000.000,00 zł (słownie: 

czterysta milionów złotych) w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2024 w związku z 

realizacją zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w 

wieloletniej prognozie finansowej. Kredyty zostaną uruchomione w latach 2020-2024. 

Zobowiązania z tytułu wyżej wymienionych kredytów pokryte zostaną dochodami budżetu 

Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2047. Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją 

niedochodową zapewniającą środki finansowe na projekty wspierające cele Unii 

Europejskiej. Bank współfinansuje przede wszystkim inwestycje związane z ochroną 

środowiska i klimatem, a także te wspierające lokalną gospodarkę i tworzenie nowych miejsc 

pracy. W przypadku Miasta Bielsko-Biała w ramach kredytu z EBI realizowane będą 

inwestycje wspierające poprawę sieci komunikacji miejskiej oraz mobilności, edukacji i 

zaplecza sportowego, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, 

budownictwa społecznego czy infrastruktury kulturalnej. EBI pozytywnie rozpatrzyło wniosek 

Miasta Bielsko-Biała przyznając kredyt na współfinansowanie inwestycji ujętych w 

wieloletniej prognozie finansowej, dotyczących w/w sektorów i zaoferował bardzo korzystne 

warunki kredytowania, tj. niską marżę 0,04% plus stopa bazowa wyliczana w zależności od 

sytuacji na rynkach finansowych i ratingu EBI (oprocentowanie na poziomie 0,8%-1,2%) oraz 

długi okres kredytowania. Dla porównania banki komercyjne w przetargu na kredyt na 

finansowanie deficytu zakończonym we wrześniu br. zaoferowały marże na poziomie 1,32%-

1,83% + WIBOR1M (oprocentowanie przy bardzo niskim obecnie WIBOR1M na poziomie 

1,52%-2,03%). Niski koszt finansowania (brak opłat za przygotowanie kredytu, brak prowizji, 

niska marża), długi okres dostępności (do 2024 roku) i termin spłaty (do 2047 roku, w tym 5-

letni okres karencji), a także swoboda w wyborze inwestycji powoduje, że oferta EBI jest 

korzystniejsza w porównaniu z ofertą banków komercyjnych. Planowane do zaciągnięcia 

kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Bielsko-Biała na lata 2020-2047, która pokazuje kształtowanie się 

wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach na bezpiecznym poziomie”. 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 6 radnych, wstrzymało się 4 radny, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Ad. 8 

Informacja z działalności SUEZ S.A za 2019 rok i I półrocze 2020 r. – przedstawia Pani 

Renata Samson Prezes Zarządu.   

 

Przewodniczący poinformował, że Informacja nie będzie przedstawiona na dzisiejszym 

posiedzeniu w związku z usprawiedliwioną nieobecnością Pani Prezes.  

 

Ad. 9 

Informacja z działalności Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Społecznego oraz bilans za 

2019 rok i I półrocze 2020 roku – przedstawia Pani Ewa Kamińska Prezes Zarządu.  

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Ewa Kamińska – Prezes BBTBS - 

Przedstawiła charakterystykę Spółki, powstałej w 1997 roku, której celem jest zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta poprzez budowę mieszkań na wynajem, 

podała podstawy prawne działania. Spółka w latach 2003-2018 nie prowadziła działalności 

inwestycyjnej, dopiero rok 2019 stał się rokiem przełomowym – Spółka rozpoczęła 

przygotowania do prowadzenia inwestycji mieszkaniowych.  

Spółka może m.in. nabywać budynki mieszkalne, przeprowadzać remonty i modernizację 

obiektów przeznaczonych na wynajem, sprawować zarząd nad nieruchomościami 

mieszkalnymi i niemieszkalnymi, prowadzić działalność związaną z budownictwem 

mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na sprawowaniu funkcji inwestora 

zastępczego, budować budynki wielorodzinnych oraz domy jednorodzinne ze środków 

przyszłych właścicieli. 

W Spółce na dzień 31.12.2019 r. było zatrudnionych pięciu pracowników na umowę o pracę 

jak i na umowę o świadczenie usług zarządzania. 

Majątek Spółki to nieruchomości zlokalizowane w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 44 – 40 

mieszkań, przy ul. Gorkiego 3a - 35 mieszkań przy ul. Starzyńskiego 64 mieszkania oraz 

przy ul. Młyńskiej 57,- 63 mieszkania. Oprócz mieszkań jest 6 lokali użytkowych, 63 garaże i 

działki budowlana. Ponadto jest 25 budynków 4 rodzinnych przy ul. Św. Pawła, łącznie 100 

mieszkań i 100 garaży. Inwestycje były realizowane poprzez kredyty z Krajowego Funduszu 

Mieszkaniowego, środków pochodzących z partycypacji, dofinansowania Gminy Bielsko-

Biała oraz własnych. Kapitał Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 12.076.0559,64 zł. 

Obecnie kapitał Spółki został podwyższony i wynosi 13.875.500,00 zł. Na koniec 2019 roku 

TBS zarządzał 19 Wspólnotami Mieszkaniowymi, a na 30 czerwca br. 32. 
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Plany inwestycyjne Spółki obejmują budowę 30 mieszkań na wynajem i 45 miejsc 

postojowych przy ul. Batorego oraz budowę 6 budynków mieszkalnych przy ul. 

Wapienna/Solskiego w latach 2021-2024 gdzie powstanie 205 mieszkań. Inwestycje te będą 

objęte częściowymi zwrotem z Funduszu Dopłat zainwestowanych środków przez Gminę. 

Mieszkania na wynajem budowane są w ramach programu społecznego budownictwa 

czynszowego, będą objęte systemem dopłat do czynszu.  

Głównym źródłem dochodów Spółki są opłaty za najem lokali mieszkalnych. Stawka czynszu 

do czerwca 2019 r. wynosiła 11,40 zł/m2, a od lipca wynosi 11,80 zł/m2. W roku bilansowym 

W przedstawianym okresie czasu Spółka prowadziła działalność głównie w trzech 

obszarach: najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych i garaży, zarządzanie 

wspólnotami mieszkaniowymi.  

Ocena sytuacji Spółki to dodatni wynik finansowy, zwiększenie liczby obsługiwanych 

wspólnot mieszkaniowych, wykonanie planu remontów, utrzymanie wysokich standardów 

jakości zarządzania. Kierunki rozwoju Spółki koncentrowały się na posiadaniu stałej 

stabilności finansowej, zrównoważeniu działalności w zarządzaniu nieruchomościami 

własnymi, nieruchomościami na zlecenie właścicieli, budowy lokali mieszkalnych o średnich 

dochodach oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału Spółki. Działania te będą 

kontynuowane przez kolejne lata. Misja na dziś BBTBS to realizacja miejskiej polityki 

mieszkaniowej przy zapewnieniu trwałości ekonomicznej Spółki z jednoczesną wysoką 

jakością obsługi klientów.  

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Pani Prezes za udział w 

posiedzeniu i przedstawione informacje. 

 

Ad.10 

Informacja z działalności agencji Rozwoju Regionalnego S. A – przedstawia pan Maciej 

Jeleń – Prezes Zarządu. 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Maciej Jeleń – Prezes Zarządu – powiedział m.in. 

ARR S.A - jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym. Akcjonariuszami są Gmina Bielsko-

Biała, Skarb Państwa, Samorząd Wojewódzki, jednostki samorządu terytorialnego i 

przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim. 

Agencja świadczy najwyższej jakości usługi poprzez aktywizację potencjału endogenicznego 

oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych finansowanych z krajowych i 

zagranicznych środków w szczególności z UE. 
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Agencja realizuje zdania statutowe przy wykorzystaniu funduszy własnych, środków 

uzyskanych z własnej działalności gospodarczej, funduszy pozyskanych z programów 

wsparcia na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. Zadania Agencji koncentrują się na 

stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. ARR realizuje działania na rzecz 

wspierania współpracy międzynarodowej związanej z wdrażaniem najlepszych praktyk i 

nawiązywania kontaktów gospodarczych. 

Zakres usług świadczonych przez ARR S.A w Bielsku-Białej obejmuje promocję regionu i 

potencjału gospodarczego poprzez świadczenie usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych 

doradczych, szkoleniowych, informacyjnych. Przedstawił wyniki finansowe w 2019 i 2020 

roku (I półrocze) w tym przychody, koszty, wyniki finansowe, strukturę aktywów i pasywów 

spółki, analizę rentowności, informację o nabyciu akcji własnych, informację o działalności 

Beskidzkiego akceleratora technologicznego, działalności doradczo-szkoleniowej oraz 

wspieranie rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy UE i 

krajowych, sytuację kadrową Agencji. 

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Panu Prezesowi za udział w 

posiedzeniu i przedstawione informacje. 

 

Ad.11. 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

Omówiono w punktach 1a, 1b, 1 c. 

 

Ad.12. 

Sprawy różne Komisji. 

Radni nie zgłaszali spraw różnych. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

 

   

 

 


