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RM.BSiRG.0012.3.2023 

RM.BiS.0012.2.2023 

 

Protokół Nr 64/2023/BSiRG 

Protokół Nr 54/2023/BiS 

 

 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

oraz Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej, które odbyło się 23 lutego 

2023 roku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji BSiRG – Pana Romana 

Matyi i Przewodniczącego Komisji BiS – Pana Rafała Ryplewicza. 

 

Obecni: wg załączonych list obecności.  

Nieobecni z Komisji BSiRG:   

− radny Jacek Krywult, 

− radny Marcin Litwin. 

 

Porządek obrad Komisji BSiRG, przesłany 20 lutego 2023 r.:  

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum 

lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-

Białej. DRUK NR 1280 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do 

Spraw Referendum w Bielsku-Białej.  DRUK NR 1281 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. DRUK NR 1282 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała 

budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. DRUK NR 1283 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-

Białej przy ul. 3 Maja 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu 

i elewacji kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. DRUK NR 1275 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

właścicielowi nieruchomości położonej przy ul. Cieszyńskiej 23a w Bielsku-

Białej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu, przebudowy schodów 

zewnętrznych, podbicia fundamentów oraz wykonania drenażu od strony 

wschodniej w budynku posadowionym na tej nieruchomości. DRUK NR 1276 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225062&file=DRUK+NR+1280.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225063&file=DRUK+NR+1281.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225064&file=DRUK+NR+1282.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225065&file=DRUK+NR+1283.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224414&file=DRUK+NR+1275.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224415&file=DRUK+NR+1276.pdf
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Białej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3a na wykonanie remontu 

konserwatorskiego dachu kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. 

DRUK NR 1277 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

właścicielowi nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 10 na 

wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, naprawy dachu oraz wymiany 

stolarki drzwiowej kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.  

DRUK NR 1278 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

współwłaścicielom nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jana 

Sobieskiego 22 na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu wraz 

z przebudową oraz remontu konserwatorskiego elewacji wraz z wymianą 

stolarki okiennej i drzwiowej budynku posadowionego na tej nieruchomości.  

DRUK NR 1279 

11. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

12. Sprawy różne Komisji. 

 

Porządek obrad Komisji BiS, przesłany 20 lutego 2023 r.:  

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum 

lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-

Białej. DRUK NR 1280 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do 

Spraw Referendum w Bielsku-Białej.  DRUK NR 1281 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 8:30. 

 

 

I. Wspólne posiedzenie połączonych Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju 

Gospodarczego oraz Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej 

 

Ad 1 

Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji BSiRG oraz   

Pan Rafał Ryplewicz – Przewodniczący Komisji BiS – 

otworzyli posiedzenie wspólnych Komisji stwierdzając wymagane kworum. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji BSiRG –  

przedstawił porządek obrad, który poddał pod głosowanie.  

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224413&file=DRUK+NR+1277.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224411&file=DRUK+NR+1278.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224416&file=DRUK+NR+1279.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225062&file=DRUK+NR+1280.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225063&file=DRUK+NR+1281.pdf
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Wyniki głosowania:     za – 12 

  przeciw – 0 

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 5 

 

Porządek obrad został przyjęty przez Komisję BSiRG. 

 

Pan Rafał Ryplewicz – Przewodniczący Komisji BiS – 

przedstawił porządek obrad, który poddał pod głosowanie.  

 

Wyniki głosowania:     za – 8  

  przeciw – 0 

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 1 

 

Porządek obrad został przyjęty przez Komisję BiS. 

 

 

Ad 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum 

lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-

Białej. (DRUK NR 1280) 

 

Pan Maksymilian Pryga – Przewodniczący Klubu Radnych Jarosława 

Klimaszewskiego –  

przedstawił projekt uchwały zawarty w Druku 1280, informując m.in., że instytucja 

referendum lokalnego stanowi formę demokracji bezpośredniej, która pozwala 

lokalnej społeczności wyrazić swoje zdanie w sprawach dotyczących miasta i jego 

mieszkańców. Wobec powyższego termin przeprowadzenia referendum wyznacza 

się na dzień 16 kwietnia 2023 r. Ustala się następującą treść pytań referendalnych: 

1) „Czy jesteś za budową instalacji termicznego przekształcania odpadów w Bielsku-

Białej przy ul. ks. Józefa Londzina 17 c (teren byłej ciepłowni)?” 

2) „Czy jesteś za dofinansowywaniem z budżetu Gminy Bielsko-Biała zabiegów 

zapłodnienia pozaustrojowego in vitro?” 

3) „Czy jesteś za ograniczeniem ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na 

odcinku pomiędzy ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego, poprzez 

wprowadzenie na nich zakazu ruchu z dopuszczeniem: 

· autobusów, 

· zaopatrzenia we wskazanych godzinach, 

· TAXI, 

· służb miejskich, 

· mieszkańców bez alternatywnego dojazdu do zamykanego ciągu ulic, 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225062&file=DRUK+NR+1280.pdf
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· rowerów?” 

Przedstawione w projekcie uchwały pytania mają na celu umożliwienie mieszkańcom 

wypowiedzenie się w istotnych dla siebie i dla Miasta Bielska-Białej kwestiach. 

 

Pan Tomasz Wawak – radny z Klubu Niezależni BB –  

przedstawił poprawki do powyższego projektu uchwały, które dotyczą, m.in.  

Poprawka nr 1: §2 ust.1 pkt 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: „Czy jesteś za 

budową spalarni odpadów (instalacji termicznego przekształcania odpadów) 

w Bielsku-Białej przy ul. ks. Józefa Londzina 17C (teren byłej ciepłowni)”? 

Poprawka nr 2: §2 ust.1 pkt 2 i 3 skreśla się pytania 2 i 3. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pan Konrad Łoś – przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość –  

przedstawił proponowane poprawki, które dotyczą, m.in.  

Poprawka nr 1: w §2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się następującą treść 

pytania referendalnego: „Czy jesteś za budową spalarni odpadów w Bielsku-Białej 

według lokalizacji wynikającej z ostatecznej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach?” 

Poprawka nr 2: §2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: Pod pytaniem zamieszczone będą 

dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”, poprzedzone kratką na postawienie znaku X 

oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na pytanie.  

Materiał stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pan Andrzej Gacek – radny Rady Miejskiej –  

zaznaczył, że nie był autorem zaproponowanego pytania referendalnego nr 3, 

zwłaszcza w przypadku, gdy Klub PiS był przeciwnikiem dodatkowych pytań.  

 

Pan Igor Kliś – Sekretarz Miasta –  

potwierdził, że radny Andrzej Gacek takiego pytania nie sformułował, ale nie słyszał 

też aby ktoś tak uważał.  

 

Pan Konrad Łoś – przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość –  

wyraził sprzeciw wobec ewentualnego łączenia pytania 3 z radnym Andrzejem 

Gackiem, jak i Klubem Radnych Prawo i Sprawiedliwość.  

 

Pani Urszula Szabla – Wiceprzewodnicząca Komisji BSiRG –  

uważa, że złożona propozycja jest kompletna i dobrze aby były trzy pytania.  

 

Pani Magdalena Madzia – przedstawicielka stowarzyszenia Stop Spalarni 

w Bielsku-Białej –  

przedstawiła stanowisko Inicjatywy Obywatelskiej, poruszając następujące kwestie: 
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− zmiany treści pytania, które powinno zawierać pojęcie spalarnia odpadów, 

a lokalizację Bielsko-Biała z wykreśleniem pojęcia ciepłownia i zastąpienie 

dzielnicą Wapienica; 

− uciążliwości i zagrożeń związanych z lokalizacją zakładu w Wapienicy; 

− zasadności pozostałych pytań. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pan Konrad Łoś – przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – 

zwrócił uwagę, że termin „spalarnia odpadów” jest pojęciem prawnym, używanym 

w treści ustawy o odpadach. 

 

Pan Igor Kliś – Sekretarz Miasta –  

poinformował, że pytania, jak i cały projekt uchwały był konsultowany z nadzorem 

wojewody, który nie wniósł zastrzeżeń do sformułowania „instalacja termicznego 

przekształcania odpadów”. 

 

Pan Tomasz Wawak – radny z Klubu Niezależni BB –  

uważa, że umieszczenie obu nazw: „spalarnia” i „instalacja termicznego 

przekształcania odpadów” będzie kompromisem. 

 

Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do głosowania zgłoszonych poprawek: 

• Klub Radnych Niezależni BB – Poprawka nr 1: §2 ust.1 pkt 1 projektu 

uchwały otrzymuje brzmienie: „Czy jesteś za budową spalarni odpadów 

(instalacji termicznego przekształcania odpadów) w Bielsku-Białej przy ul. ks. 

Józefa Londzina 17C (teren byłej ciepłowni)”? 

 

Wyniki głosowania Komisji BSiRG:      

za – 7 

  przeciw – 8 

 wstrzymało się – 1 

   nie głosowało – 1 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  

 

Wyniki głosowania Komisji BiS:      

za – 4 

  przeciw – 5 

 wstrzymało się – 0  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  
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• Klub Radnych Niezależni BB – Poprawka nr 2: §2 ust.1 pkt 2 i 3 skreśla się 

pytania referendalne 2 i 3. 

 

Wyniki głosowania Komisji BSiRG:      

za – 7 

  przeciw – 9 

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 1 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  

 

Wyniki głosowania Komisji BiS:      

za – 4 

  przeciw – 5 

 wstrzymało się – 0 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  

 

 

• Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Poprawka nr 1: w §2 ustęp 1 

otrzymuje brzmienie: Ustala się następującą treść pytania referendalnego: 

„Czy jesteś za budową spalarni odpadów w Bielsku-Białej według lokalizacji 

wynikającej z ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?” 

 

Wyniki głosowania Komisji BSiRG:      

za – 7 

  przeciw – 9 

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 1 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  

 

Wyniki głosowania Komisji BiS:      

za – 4 

  przeciw – 5 

 wstrzymało się – 0 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  

 

 

• Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Poprawka nr 2: §2 ust.2 

otrzymuje brzmienie: Pod pytaniem zamieszczone będą dwa warianty 

odpowiedzi: „TAK”, „NIE”, poprzedzone kratką na postawienie znaku X 

oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na pytanie.  
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Wyniki głosowania Komisji BSiRG:  

za – 7 

  przeciw – 9 

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 1 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  

 

Wyniki głosowania Komisji BiS:      

za – 4 

  przeciw – 5 

 wstrzymało się – 0 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji BSiRG –  

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. (DRUK 1280) 

 

Wyniki głosowania:     za – 11 

  przeciw – 4 

 wstrzymało się – 1 

   nie głosowało – 1 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 

referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta 

Bielska-Białej. (DRUK NR 1280) 

Opinia Nr 373/2023/BSiRG 

 

Pan Rafał Ryplewicz – Przewodniczący Komisji BiS – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. (DRUK 1280) 

 

Wyniki głosowania:     za – 7 

  przeciw – 2 

 wstrzymało się – 0 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum 

lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-

Białej. (DRUK NR 1280) 

Opinia Nr 166/2023/BiS 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225062&file=DRUK+NR+1280.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225062&file=DRUK+NR+1280.pdf
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Ad 3 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do 

Spraw Referendum w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1281) 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji BSiRG –  

przedstawił projekt uchwały zawarty w Druku 1281, informując m.in., że zgodnie 

z art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 

terytorialną komisję do spraw referendum powołuje najpóźniej na 25 dni przed dniem 

referendum organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W skład 

terytorialnej komisji wchodzi od 6 do 16 osób. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji BSiRG –  

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wyniki głosowania:     za – 15 

  przeciw – 0 

 wstrzymało się – 1 

   nie głosowało – 1 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej 

Komisji do Spraw Referendum w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1281) 

Opinia Nr 374/2023/BSiRG 

 

Pan Rafał Ryplewicz – Przewodniczący Komisji BiS – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 9 (jednogłośnie) 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw 

Referendum w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1281) 

Opinia Nr 167/2023/BiS 

 

 

Na tym zakończyła się część wspólna posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii 

i Rozwoju Gospodarczego oraz Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej. 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225063&file=DRUK+NR+1281.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225063&file=DRUK+NR+1281.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225063&file=DRUK+NR+1281.pdf
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II. Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

Rady Miejskiej 

 

Ad 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1282) 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta – 

przedstawił projekt uchwały zawarty w Druku 1282, informując jakich dokonano 

zmian w stosunku do Uchwały z 2 lutego 2023 r. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 13 

  przeciw – 0 

 wstrzymało się – 3 

   nie głosowało – 1 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - 

Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1282) 

Opinia Nr 375/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała 

budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. (DRUK NR 1283) 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta – 

przedstawił i szczegółowo omówił projekt uchwały zawarty w Druku 1283, poruszając 

m.in. następujące kwestie: 

zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1 

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.279.180,00 zł, z tego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 2.000.000,00 zł 

- dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-

Białej etap 2” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
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2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się 

dochody: 

a) o kwotę 275.100,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 

2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

(Dz. U. z 2022 roku, poz. 2127). 

b) o kwotę 4.080,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

wypłatę dodatku gazowego na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. 

o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. 

w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687). 

 

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.602.005,77 zł, z tego: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się: 

a) wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 6.850.000,00 zł, celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. 

b) wydatki majątkowe: 

- o kwotę 2.000.000,00 zł - dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa 

ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej etap 2” /środki z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg/. 

- o kwotę 91.127,36 zł która nie została wydatkowana w 2022 roku na zadaniu 

inwestycyjnym pn. ”Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej” /środki 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/. 

2) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące Miejskiego 

Zarządu Dróg o kwotę 121.698,41 zł - uzupełnienie środków na zadaniu pn. ”Umowa 

ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej”. 

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące: 

a) o kwotę 228.000,00 zł – uzupełnienie środków na realizację zadani 

„Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel”. 

b) o kwotę 32.000,00 zł – uzupełnienie środków na realizację zadania 

„Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej”. 

4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się 

wydatki bieżące: 

a) o kwotę 275.100,00 zł – wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego na 

podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku 

z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

b) o kwotę 4.080,00 zł – wydatki na wypłatę dodatku gazowego (refundacja 

podatku VAT odbiorcom paliw gazowych) na podstawie Ustawy z dnia 
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15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw 

gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 

2687). 

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 1.295.000,00 zł 

w dziale 600 – Transport i łączność na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa 

i remont ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej”, które nie otrzymało 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie znajduje się na 

4 miejscu rezerwowej listy rankingowej). 

 

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 

roku” – W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 2.279.180,00 zł i zwiększenia 

wydatków o kwotę 8.307.005,77 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 

6.027.825,77 zł. 

W związku z powyższym w przychodach zwiększa się o kwotę 6.027.825,77 zł 

pozycję A. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych. 

 

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze 

środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska" 

Przenosi się w planie wydatków rozdz. 90095 „Pozostała działalność” środki 

w kwocie 50.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów na realizację zadania 

„Wyposażenie edukacyjne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej”. 

 

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19” 

W pkt 4 - „Dodatek elektryczny” zwiększa się o kwotę 275.100,00 zł, 

Dodaje się pkt 5 – „Dodatek gazowy” w kwocie 4.080,00 zł. 

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu 

Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 6.056.460,00 zł. 

 

Zmian wprowadzonych w Załącznika nr 7 „Środki z Funduszu Pomocy” 

• W pkt 1 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego 

wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego 

nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.” zwiększa się o kwotę 

382.920,00 zł, 

• W pkt 3 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych 

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 1.682.702,00 zł, 

• Dodaje się pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” w kwocie 12.795,00 zł, 

• Dodaje się pkt 5 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki okresowe” 

w kwocie 4.707,00 zł, 
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• Dodaje się pkt 6 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” w kwocie 82.620,00 zł, 

• Dodaje się pkt 7 – „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 

1.175.712,00 zł, 

• Dodaje się pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” w kwocie 195.000,00 zł, 

• Dodaje się pkt 9 – „Środki na realizację art.25 ust.21 w związku z ust. 3b, 3ba 

i 3c oraz art.25a ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” 

w kwocie 23.829,00 zł, 

• Dodaje się pkt 10 – „Środki na realizację art.26 ust.4f w związku z ust. 4c 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w kwocie 440,00 zł, 

• Dodaje się pkt 11 – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)” w kwocie 

2.378,00 zł, 

• Dodaje się pkt 12 – „Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku 

dla dzieci i młodzieży” w kwocie 30.000,00 zł, 

• Dodaje się pkt 13 – „Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe 

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy” 

w kwocie 23.280,00 zł, 

• Dodaje się pkt 14 – „Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się 

o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie” w kwocie 

1.844,40 zł, 

• Dodaje się pkt 15 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki stałe” 

w kwocie 1.883,00 zł, 

• Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców 

z Ukrainy wynosi 4.861.549,10 zł. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 13 

  przeciw – 0 

 wstrzymało się – 3 

   nie głosowało – 1 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
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LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - 

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. (DRUK NR 1283) 

Opinia Nr 376/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-

Białej przy ul. 3 Maja 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu 

i elewacji kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. (DRUK NR 1275) 

 

Pani Dorota Kobiela-Klęczar – w/z Miejskiego Konserwatora Zabytków –  

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1275 informując m.in., że kamienica 

Fischera przy ul. 3 Maja 5 w Bielsku-Białej jest wpisana do rejestru zabytków 

nieruchomych. Prace będą polegały na remoncie konserwatorskim elewacji i dachu 

budynku w tym: przebudowa i wymiana pokrycia dachu wraz z naprawą elementów 

konstrukcyjnych dachu, szczególnie będącego w bardzo złym stanie technicznym 

hełmu/wieżyczki, oraz wymianie zużytych tynków, naprawie i odtworzeniu detalu 

architektoniczno-sztukatorskiego elewacji frontowej. Kwota dotacji w wysokości 

300 000,00 zł została zabezpieczona w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2023 

na realizację zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –  

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wyniki głosowania:     za – 15 

  przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 2 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-

Białej przy ul. 3 Maja 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu 

i elewacji kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. (DRUK NR 1275) 

Opinia Nr 377/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

właścicielowi nieruchomości położonej przy ul. Cieszyńskiej 23a w Bielsku-

Białej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu, przebudowy schodów 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224414&file=DRUK+NR+1275.pdf
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zewnętrznych, podbicia fundamentów oraz wykonania drenażu od strony 

wschodniej w budynku posadowionym na tej nieruchomości. (DRUK NR 1276) 

 

Pani Dorota Kobiela-Klęczar – w/z Miejskiego Konserwatora Zabytków –  

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1276 informując m.in., że dom 

o charakterze willi w ogrodzie przy ul. Cieszyńska 23a w Bielsku-Białej jest wpisany 

do rejestru zabytków nieruchomych. Prace będą polegały na remoncie 

konserwatorskim dachu, przebudowie schodów zewnętrznych, podbiciu 

fundamentów oraz wykonaniu drenażu od strony wschodniej budynku. Maja one 

w zasadzie charakter ratowniczy aby zapobiec katastrofie budowlanej. Kwota dotacji 

w wysokości 450 000,00 zł została zabezpieczona w budżecie miasta Bielska-Białej 

na rok 2023 na realizację zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków.  

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 15 

  przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 2 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

właścicielowi nieruchomości położonej przy ul. Cieszyńskiej 23a w Bielsku-

Białej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu, przebudowy schodów 

zewnętrznych, podbicia fundamentów oraz wykonania drenażu od strony 

wschodniej w budynku posadowionym na tej nieruchomości. (DRUK NR 1276) 

Opinia Nr 378/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 8 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-

Białej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3a na wykonanie remontu 

konserwatorskiego dachu kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. 

(DRUK NR 1277) 

 

Pani Dorota Kobiela-Klęczar – w/z Miejskiego Konserwatora Zabytków –  

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1277 informując m.in., że budynek 

przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3a w Bielsku-Białej jako element całego zespołu 

budynków dawnego Gimnazjum Polskiego jest wpisany do rejestru zabytków 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224414&file=DRUK+NR+1275.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224414&file=DRUK+NR+1275.pdf
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nieruchomych. Prace będą polegały na remoncie konserwatorskim dachu budynku 

w tym: wymianie pokrycia dachu wraz z naprawą elementów konstrukcyjnych oraz 

ociepleniem. Kwota dotacji w wysokości 350 000,00 zł została zabezpieczona 

w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2023 na realizację zadań Miejskiego 

Konserwatora Zabytków.  

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 15 

  przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 2 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, położonej w Bielsku-

Białej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3a na wykonanie remontu 

konserwatorskiego dachu kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. 

(DRUK NR 1277) 

Opinia Nr 379/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 9 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

właścicielowi nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 10 

na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, naprawy dachu oraz 

wymiany stolarki drzwiowej kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. 

(DRUK NR 1278) 

 

Pani Dorota Kobiela-Klęczar – w/z Miejskiego Konserwatora Zabytków –  

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1278 informując m.in., że kamienica 

przy Placu Wolności 10 w Bielsku-Białej jest wpisana do rejestru zabytków 

nieruchomych. Prace będą polegały na wykonaniu remontu konserwatorskiego 

elewacji oraz przeprowadzeniu koniecznych napraw pokrycia dachowego wraz 

z naprawą elementów konstrukcyjnych dachu, oraz wymianie zużytych tynków, 

naprawie i odtworzeniu detalu architektoniczno-sztukatorskiego elewacji ulicznych. 

Kwota dotacji w wysokości 450 000,00 zł została zabezpieczona w budżecie miasta 

Bielska-Białej na rok 2023 na realizację zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224414&file=DRUK+NR+1275.pdf
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Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 15 

  przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 2 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

właścicielowi nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 10 

na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, naprawy dachu oraz 

wymiany stolarki drzwiowej kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. 

(DRUK NR 1278) 

Opinia Nr 380/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 10 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

współwłaścicielom nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jana 

Sobieskiego 22 na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu wraz 

z przebudową oraz remontu konserwatorskiego elewacji wraz z wymianą 

stolarki okiennej i drzwiowej budynku posadowionego na tej nieruchomości. 

(DRUK NR 1279) 

 

Pani Dorota Kobiela-Klęczar – w/z Miejskiego Konserwatora Zabytków –  

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1279 informując m.in., że dom przy 

ul. Jana Sobieskiego 22 w Bielsku-Białej jest wpisany do rejestru zabytków 

nieruchomych. Prace będą polegały na remoncie konserwatorskim elewacji i dachu 

budynku w tym budowa czterech lukarn od strony ul. Jana Sobieskiego, wymiana 

pokrycia dachu wraz z naprawą elementów konstrukcyjnych, oraz wymiana zużytych 

tynków, naprawa i odtworzenie detalu architektoniczno-sztukatorskiego, a także 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Kwota dotacji w wysokości 450 000,00 zł 

została zabezpieczona w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2023 na realizację 

zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – 

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 15 

  przeciw – 0  

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224414&file=DRUK+NR+1275.pdf
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 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 2 

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

współwłaścicielom nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jana 

Sobieskiego 22 na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu wraz 

z przebudową oraz remontu konserwatorskiego elewacji wraz z wymianą 

stolarki okiennej i drzwiowej budynku posadowionego na tej nieruchomości.  

(DRUK NR 1279) 

Opinia Nr 381/2023/BSiRG 

 

 

Ad. 11 

Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

 

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

 

 

Ad. 12 

Sprawy różne Komisji. 

 

Radni nie zgłaszali spraw różnych. 

 

 

Wobec braku dalszych pytań i zrealizowania porządku obrad Przewodniczący 

zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 9:30. 

 

 

     Przewodniczący Komisji BiS                 Przewodniczący Komisji BSiRG 
(w zakresie części wspólnej połączonych Komisji BiS i BSiRG) 

 /-/ Rafał Ryplewicz                     /-/ Roman Matyja 

 

 

Protokołowała 

/-/ Aleksandra Flisek 

 

 


