
  

KBSIRG 1 

 

RM. BSiRG.0012.11.2020 

 

Protokół Nr 28/2020 

 

 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej, które odbyło się w dniu 16 listopada 2020 roku, pod przewodnictwem 

przewodniczącego Komisji radnego pana Romana Matyi. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. 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 635  (BD) 

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

rok.   DRUK NR 636 (BD) 

4. 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 

rok. DRUK NR 627 (SOP) 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w 

tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki Rozwoju. DRUK NR 620 (RG) 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/890/2018 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy 

Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III. DRUK NR 624 (RG) 

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

8. Sprawy różne. 

 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105343
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104824
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105344
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105310
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105106
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105123
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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 Biura Rady wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta, o zdjęcie z porządku 

obrad sesji w dniu jutrzejszym, projektu uchwały - Druk Nr 620 - w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-

Białej do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki Rozwoju. W związku z tym ten projekt 

uchwały nie będzie omawiany na dzisiejszym posiedzeniu Komisji. 

Do wprowadzenia jest Druk Nr 644 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który zostanie omówiony w 7 punkcie porządku 

obrad oraz II wersja druku Nr 635 i korekta do druku Nr 636  

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaplanowany porządek obrad wraz z 

zaproponowanymi zmianami. 

Głosowanie: za - 10 radnych, nikt się wstrzymał, nikt nie był przeciw. 

  

Ad. 2 

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 635 II wersja (BD) 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił szczegółowo projekt uchwały.  

Radni pytali o wolne środki i o spłatę kredytu w 2023 i 2024 roku. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za - 7 radnych, wstrzymało się - 3 radnych, przeciw - 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

   

Ad.3 

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

2020 rok.   DRUK NR 636 wraz z korektą (BD). 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105343
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104824
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105344
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Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił szczegółowo projekt uchwały. Powiedział m.in.: 

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.245.550,00 zł, z tego: 

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 500.000,00 zł – urealnienie kwoty 

dofinansowania projektu „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”. 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie: o kwotę 222.860,00 zł - wyższe niż planowano wpływy 

uzyskane głównie w wyniku zwrotów kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do innych form 

wychowania przedszkolnego oraz do przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-

Biała, a zamieszkałych na terenie innych gmin, 

o kwotę 2.820,00 zł - darowizny pieniężne otrzymane w przedszkolach, 

o kwotę 286.400,00 zł - dofinansowanie projektów Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój: „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik 

przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w wysokości 

225.600,00 zł, „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły” w wysokości 

60.800,00 zł. 

w dziale 852 – Pomoc społeczna: o kwotę 40.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, o kwotę 40.000,00 zł z tytułu odpłatności za 

pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych. 

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11.000,00 zł uzyskaną w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z tytułu odszkodowania wypłaconego 

przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe. 

w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 142.470,00 zł - urealnienie dochodów. 

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5.747.579,78 zł, z tego: 

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.920.000,00 zł – z dotacji celowej na 

dofinansowanie projektu: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku- 

Białej”, w celu urealnienia dochodów. 

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 265.550 zł - mniejsze niż planowano 

wpływy w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (m.in. z wpłat za żywienie 

dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, 

wpływów z usług). 

w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 562.029,78 zł – z 

dotacji celowych na dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja miejskich systemów 

nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - 

Etap I” oraz „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum 

Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II”, w celu urealnienia dochodów. 
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Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.370.798,00 zł, z tego: 

w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki 

bieżące. 

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.000,00 zł, którą Rady Osiedli przeznaczają 

na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie: o kwotę 286.400,00 zł, z tego: 225.600,00 zł 

przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Doskonalenie 

umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i 

systemów energetyki odnawialnej”, 60.800,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące 

związane z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły”; 

o kwotę 6.332.000,00 zł - uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne 

w przedszkolach i szkołach, o kwotę 6.281.000,00 zł - uzupełnienie brakujących środków na 

dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez 

osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, o kwotę 

6.170,00 zł (w tym 2.820,00 zł z darowizn), którą przeznacza się na wydatki bieżące 

przedszkoli i szkół, o kwotę 7.900,00 zł, którą Rady Osiedli przeznaczają na wydatki 

związane z realizacją zadań przy współudziale szkół i przedszkoli. 

w dziale 852 – Pomoc społeczna: o kwotę 25.000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki 

bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, o kwotę 40.000,00 zł, którą 

przeznacza się na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, 

o kwotę 128,00 zł, w celu urealnienia wydatków związanych z obsługę zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, o kwotę 

2.200,00 zł, którą Rady Osiedli przeznaczają na wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych. 

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: o kwotę 366.000,00 zł - uzupełnienie 

brakujących środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, o kwotę 

11.000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące. 

w dziale 855 – Rodzina o kwotę 900,00 zł, którą Rady Osiedli przeznaczają na wydatki 

związane z realizacją zadań przy współudziale Żłobka Miejskiego. 

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

o kwotę 8.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury (w tym 3.000,00 zł - 

środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury), o kwotę 

1.100,00 zł - dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej (środki Rad Osiedli na 

realizację zadań przy współudziale Książnicy Beskidzkiej). 
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Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.978.004,82 zł, z tego: 

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 tys. zł. 

w dziale 750 – Administracja publiczna: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł (środki Rad Osiedli niewykorzystane 

zgodnie z założonym na początku roku planem, przeznaczone na inne zadania), 

zmniejsza się o kwotę 1.723.837,50 zł środki na zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa 

budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32” w wysokości 1.478.093,90 zł, 

 „Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi” w wysokości 

160.000,00zł, „Infrastruktura Sieci Szerokopasmowej” w wysokości 6.915,00 zł, „eUsługi dla 

miasta Bielska-Białej - rozwój społeczeństwa informacyjnego” w wysokości 52.411,00 zł, 

„Dostawa nowego oprogramowania do obsługi decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury” 

w wysokości 26.200,00 zł, „Portal FB - Wnioski o zmianę planu” w wysokości 217,60 zł, 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.466,10 zł (w tym 88.560,00 zł z zadania 

„Opracowanie szczegółowego scenariusza filmu promocyjnego Miasta Bielska-Białej, 

produkcja filmu, spotu i reklam typu Bumper Ads w wersjach: polskiej, angielskiej i 

niemieckiej oraz wykonanie serii fotografii promocyjnych w lokalizacjach realizacji filmu”). 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie: 

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 417.100,00 zł (w tym 155.550,00 zł to wkład własny 

do projektu „Mali geniusze z bielskich przedszkoli”), zmniejsza się wydatki majątkowe o 

kwotę 191.880,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie”. 

w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.900,00 zł (środki 

Rad Osiedli niewykorzystane zgodnie z założonym na początku roku planem, przeznaczone 

zostają na inne zadania). 

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki 

bieżące o kwotę 128,00 zł, w celu urealnienia wydatków związanych z obsługę zadań z 

zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 740.000,00 zł 

wynagrodzenia i pochodne, w celu urealnienia wydatków (środki przeznaczone zostają na 

wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 – Oświata i wychowanie). 

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

zmniejsza się o kwotę 745.000,00 zł wydatki bieżące na realizację zadania „Wykonanie 

świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej”, 

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.488.493,22 zł, która nie zostanie wykorzystana 
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w bieżącym roku na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Amfiteatr w Lipniku - 

leśne miejsce wypoczynku i zabawy” w wysokości 691.983,22 zł, „Rewitalizacja miejskich 

systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście 

Bielsko-Biała - Etap I” w wysokości 724.470,00 zł, „Rewitalizacja miejskich systemów 

nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała 

Etap II” w wysokości 72.040,00 zł. 

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejsza się dotację podmiotową 

dla Bielskiego Centrum Kultury o kwotę 400.000,00 zł, 

zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 4.200,00 zł (środki 

Rad Osiedli niewykorzystane zgodnie z założonym na początku roku planem, przeznaczone 

na inne zadania), zmniejsza się dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 

138.000,00 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł. 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 

zwiększenie o 3.800,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury, 

zmniejszenie o 400.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Bielskiego Centrum Kultury, 

zmniejszenie o 136.900,00 zł dotacji podmiotowej dla Książnicy Beskidzkiej. 

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 11.894.822,96 zł. 

Zwiększa się przychody w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych” o kwotę 11.894.822,96 zł. 

W rozchodach w ramach pozycji - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

wyodrębnia się kwotę 22.000.000,00 zł jako § 965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 Następnie radni pytali o zmniejszenie wysokości kredytu z 400 mln do 200 z EBI, 

zwiększenie wydatków (szkoły, jednostki oświatowe), rewitalizację trenów nadbrzeżnych, 

oszczędności w związku ze zmniejszeniem dekoracji świetlnych miasta w okresie 

świątecznym. 

Skarbnik Miasta – odpowiedział, że ograniczenie wysokości kredytu wiąże się z obecną 

sytuacją gospodarczą, zaplanowane 200 mln zł na razie wystarczy na planowane inwestycje 

i nie ma potrzeby zwiększania kredytu, istnieje możliwość ponowienia wniosku.  

Zwiększenie wydatków ma związek z podwyżkami dla nauczycieli jest to uzupełnienia 

środków dla oświaty, dotacje dla placówek oświatowych, ponieważ w październiku jest 

znana ostateczna wysokość korekty. 

Pan Piotr Kucia - wiceprezydent miasta – ws. rewitalizacji trenów zielonych wyjaśnił, że 

opóźnienia są związane z efektem pandemii, przedłużeniem terminów realizacji i 

dokumentacji projektowej. 
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Wobec braku dalszych pytań 

Przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.4. 

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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2021 rok. DRUK NR 627 (SOP) 

 

Pani Magdalena Chodyniecka – naczelnik Wydziału SOP 

Przedstawiła program współpracy miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi. 

„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych 

dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program w szczegółowy sposób 

wskazuje m.in. cele i obszary współpracy oraz wyznacza priorytetowe zadania publiczne, 

które mogą być zrealizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym 

pochodzącym z budżetu Miasta Bielska-Białej. Działalność organizacji stanowi istotny 

element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a współpraca pomiędzy Miastem a 

sektorem pozarządowym - przy wykorzystaniu potencjału mieszkańców - powinna 

przyczyniać się do aktywizowania i wspomagania rozwoju społeczności lokalnej. 

Niniejszy projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami zgodnie z uchwałą 

nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku, które przeprowadzono w 

formie konsultacji internetowych (e-konsultacji) poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z 

projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Informację o konsultacjach 

przesłano również do organizacji pozarządowych drogą elektroniczną. W trakcie konsultacji 

do projektu uchwały uwagi wniosła jedna organizacja. Uwagi zostały rozpatrzone 

pozytywnie. Projekt uchwały został również pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej oraz Powiatową Społeczną Radę ds. 

Osób Niepełnosprawnych. 

Deklarując wolę kontynuowania współpracy pomiędzy Miastem Bielskiem-Białą a 

podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego, proszę o 

zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego Programu współpracy Miasta Bielska-

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105310
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Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2021 rok. 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za - 9 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 5. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, 

w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki Rozwoju. DRUK NR 620 (RG) 

 

Projekt uchwały zdjęto z porządku obrad Komisji. 

 

Ad.6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/890/2018 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent 

(Witamy Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III. DRUK NR 624 (RG) 

 

Pani Aleksandra Podsiadlik – naczelnik wydziału RG 

przedstawiła projekt uchwały. 

W uchwale nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przystąpienia Gminy 

Bielsko-Biała jako Partnera do projektu Welcoming International Talent (Witamy 

Międzynarodowe Talenty) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu URBACT III należy wprowadzić następujące zmiany: 

§ 2 otrzymuje brzmienie: „Realizacja projektu planowana jest w latach 2019-2021.  

Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w 2021 roku.” 

§ 3 otrzymuje brzmienie: „Wkład własny Gminy Bielsko-Biała w projekcie, określić na kwotę 

nie wyższą niż 36 450,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 

złotych 00/100), w tym w roku 2019 – 19 177,04 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto 

siedemdziesiąt siedem złotych 04/100), w roku 2020 – 8800,68 złotych (słownie: osiem 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105106
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=105123
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tysięcy osiemset złotych 68/100), w roku 2021 – 8472,28 złote (słownie: osiem tysięcy 

czterysta siedemdziesiąt dwa złote 28/100).” 

Zamiana brzmienia § 2 wynika z informacji otrzymanej z Sekretariatu Programu URBACT, 

który to w piśmie z dnia 14 maja 2020 r. skierowanym do lidera projektu "Welcoming 

International Talent" (Witamy Międzynarodowe Talenty) poinformował o wydłużeniu okresu 

realizacji projektu do 4 czerwca 2021 r. w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19. 

Zmiana brzmienia § 3 podyktowana jest wprowadzeniem skorygowanego podziału wkładu 

własnego Gminy Bielsko-Biała w poszczególnych latach projektu, co wynika z już 

poniesionych wydatków w roku 2019 oraz ze zmienionego planu wydatkowania środków na 

lata 2020 i 2021. Łączna wysokość wkładu własnego Gminy Bielsko-Biała uległa 

zmniejszeniu i wynosi 36 450,00 złotych. 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 7 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym Druk Nr 644 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. Powiedział m.in.: 

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 200.000.000,00 zł (słownie: 

dwieście milionów złotych) w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2021 w związku z 

realizacją zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w 

wieloletniej prognozie finansowej. Kredyt zostanie uruchomiony w latach 2020-2021. 

Zobowiązania z tytułu wyżej wymienionego kredytu pokryte zostaną dochodami budżetu 

Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2044. 

Zmiana w stosunku do uchylonej uchwały polega na zmniejszeniu kwoty kredytu z 400 mln zł 

do 200 mln zł, a co za tym idzie również skróceniu o 3 lata okresu uruchomienia kredytu i 

jego spłaty. Argumenty jakie przyświecały takiej decyzji związane są z informacjami jakie 

docierają w ramach sytuacji makroekonomicznej w kraju, danymi finansowymi jakie 

ostatecznie zostały przyjęte do projektu budżetu na 2021 roku oraz niepewną sytuacją, jeśli 



  

KBSIRG 10 

 

chodzi o środki z budżetu unii europejskiej na kolejną perspektywę. W takiej sytuacji 

konieczne jest wstrzymanie decyzji w zakresie planowanych inwestycji do momentu 

ustalenia priorytetów i kryteriów, które będą obowiązywały przy aplikowaniu o środki unijne w 

kolejnej perspektywie. W latach 2020-2024 – nastąpi spłata tylko odsetek do 

przedmiotowego kredytu. 

Po krótkiej wymianie zdań 

Przewodniczący Komisji poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za - 7 radnych, wstrzymało się 3 radny, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.8 

Sprawy różne. 

 

Pan Roman Matyja - Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja rozpoczyna prace 

nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok oraz WPF. W związku z pismem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, poszczególne merytoryczne Komisji RM zostały 

zobowiązane do zaopiniowania projektu budżetu, w zakresie działania komisji do dnia 4 

grudnia 2020 r.  Komisja Budżetu najpóźniej do dnia 7 grudnia br. winna wydać ostateczną 

opinię. Dlatego pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej i dyskusja odbędzie się na 

posiedzeniu w dniu 23 listopada br. Radni są proszeni o zapoznanie się z projektami uchwał, 

który otrzymali w terminie tj. 15 listopada br. (uchwała budżetowa na 2021r. i WPF) oraz 

kierowanie do Skarbnika Miasta swoich pytań czy wniosków. Na dzień 7 grudnia br. jest 

zaplanowane kolejne posiedzenie, na którym Komisja zaopiniuje oba projekty. Posiedzenia 

Komisji rozpoczną się o godz. 15.30 w zdalnym trybie obradowania.  

Ewentualne poprawki do projektu uchwały budżetowej Prezydent Miasta przesyła do Rady 

Miejskiej, a sesja budżetowa zaplanowana jest na dzień 15 grudnia 2020 roku. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

 

 


