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RM.BSiRG.0012.8.2019 

 

Protokół Nr 8 /2019 

 

 

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

które odbyło się w dniu 13 maja 2019 roku, pod przewodnictwem przewodniczącego 

Komisji radnego Romana Matyi. 

Obecni : wszyscy członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Sprawozdanie z realizacji „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 2018 rok” SPR 

NR 14 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały - zmieniającą uchwałę w sprawie zadania pn.: 

„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w 

roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla 

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. DRUK NR 106 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały - zmieniającą Uchwałę 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.   DRUK NR 96 

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

2019 rok. DRUK NR 108 

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

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

Białej. DRUK NR 109 

7. SPR. NR 11 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK.  

Uchwała Nr 4200/II/63/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku II SO RIO w Katowicach. 

8. SPR 10 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018r. 

9. Informacja z działalności przedsiębiorstwa Zieleń Miejska Spółka z o.o.  - za 2018 rok – 

przedstawia Prezes Zarządu.  

https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71251.html
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71251.html
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71251.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_106.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_96.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_108.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_109.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70971.html
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70805.html
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10. Informacja z działalności ZGO S. A. za 2018 rok – przedstawia Prezes Zarządu. 

11. Informacja Bielsko Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. – 

za 2018 rok - Przedstawia Prezes Zarządu.  

12. Sprawozdanie Spółki Akcyjnej SUEZ Bielsko – Biała za 2018 rok - przedstawia Prezes 

Zarządu.  

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

14. Sprawy różne Komisji  

 

Ad.1. 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Otworzył kolejne posiedzenie, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszym 

posiedzeniu Komisji. Poinformował, iż jest przygotowana korekta do WPF Druk Nr 109. 

Zaplanowany porządek obrad radni przyjęli jednomyślnie. 

 

Ad.2. 

Sprawozdanie z realizacji „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 2018 rok” SPR NR 14 

 

Pani Magdalena Chodyniecka – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  

Przedstawiła powyższe Sprawozdanie, które po krótkiej wymianie zdań Komisja przyjęła 

do wiadomości. 

 

Ad. 3. 

Zaopiniowanie projektu uchwały - zmieniającą uchwałę w sprawie zadania pn.: 

„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków 

mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o 

udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, 

sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. DRUK 

NR 106 

 

Pan Piotr Sołtysek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią  

Przedstawił projekt uchwały. 

https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71251.html
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71251.html
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71251.html
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71251.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_106.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_106.pdf
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Wobec braku pytań  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 14 radnych – jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.4. 

Zaopiniowanie projektu uchwały - zmieniającą Uchwałę 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.   DRUK NR 96 

 

Pan Piotr Oślak – pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

Przedstawił powyższy projekt uchwały. 

Wobec braku pytań  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 13 radnych, wstrzymał się 1 radny, przeciw 0 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.5. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska – Białej 

na 2019 rok. DRUK NR 108 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

Następnie radni członkowie Komisji pytali o środki finansowe w formie dotacji na remonty 

dróg, koszt pokazu laserowego, budynek przy ul. Stojałowskiego 14, koncert Shaggy,o w 

BCK, o obecnie funkcjonowanie targowiska miejskiego, o kolejność remontów dróg 

lokalnych, remont BCO , o dodatkowe środki finansowe na pilną naprawę zepsutych wind 

w BCO. 

Wobec braku dalszych pytań  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 11 radnych, wstrzymało się 3 radnych, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_96.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_108.pdf
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Ad.6 

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

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

miasta Bielska-Białej. DRUK NR 109 wraz z korektą. 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały wraz z korektą.  

Wobec braku pytań  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 12 radnych, wstrzymało się 2 radnych, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 7. 

SPR. NR 11 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK.  

Uchwała Nr 4200/II/63/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku II SO RIO w Katowicach. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poprosił Skarbnika Miasta o kilka słów tytułem wprowadzenia do dyskusji, dodał, że radni 

szczegółowo zapoznali się ze Sprawozdaniem. 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił informację – wprowadzenie - dotyczące Sprawozdanie Nr 11 – z wykonania 

budżetu za 2018 rok. 

Powiedział m.in. „Budżet Miasta Bielska-Białej na 2018 rok został uchwalony uchwałą 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku.  

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2018 roku przez 

Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta.  

Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości 

budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 

2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r. poz. 109).  

Składa się ono z następujących części:  

Dane ogólne – gdzie przedstawiono budżet miasta na 2018 rok, uchwalony uchwałą Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku, jego zmiany w 

trakcie 2018 roku oraz plan po zmianach na koniec 2018 roku.  

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_109.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70971.html
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Dochody budżetu – zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu 

miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz 

środki z budżetu Unii Europejskiej.  

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2018 z dnia 19 grudnia 2017 roku:   

dochody – 1.105.936.537,00 zł 

przychody – 138.000.000,00 zł 

Budżet ogółem (dochody + przychody) - 1.243.936.537,00 zł   

wydatki 1.210.956.237,00 zł 

Rozchody – 32.980.300,00 zł  

Budżet ogółem (wydatki + rozchody) – 1.243.936.537,00 zł 

Ogólna kwota dochodów obejmowała: dochody bieżące gminy, dochody bieżące powiatu, 

dochody majątkowe gminy, dochody majątkowe powiatu. 

W 2018 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające 

wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady  

Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.  

W trakcie roku 2018 wprowadzono do budżetu przychody z tytułu pożyczek z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 

kwocie 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Kompleksowy 

program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z 

indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2018”. 

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXXVI/700/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku 

planowany kredyt bankowy wynosił 138.000.000,00 zł. W trakcie 2018 roku zmniejszono 

planowany kredyt o 18.000.000,00 zł, natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki 

wynosiły łącznie 32.980.300,00 zł i zostały zmniejszone o kwotę 5.062.095,51 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku planowany kredyt bankowy wynosił 120.000.000,00 zł, a  

planowane spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 27.918.204,49 zł. 

W 2018 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych  

na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych w kwocie 42.068.751,66 zł.  

W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody wynosiły 1.089.232.868,90 zł , a 

wydatki 1.224.633.416,07 zł . 

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 135.400.547,17 zł. 

Na koniec 2018 roku faktyczne wykonanie budżetu - dochody zrealizowane zostały w 

wysokości 1.069.387.434,14 zł to jest 98, 18% planu. Wydatki zostały zrealizowane w 

wysokości 1.101.367.415,21 zł to jest 89.93 % planu.  Deficyt na dzień 31 grudnia 2018 

roku wynosił  31.979.981,07 zł. 
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Dochody budżetu miasta w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 1.069,39 mln zł, tj.  

98,18% planu po zmianach, dla porównania w 2017 r. wykonano 1.019,83 mln zł, 

tj.92,05%  planu, a w 2016 r. – 914,53 mln zł, tj. 97,00% planu.  

W ogólnej kwocie wpływów budżetu Miasta w 2018 roku, największy udział miały dochody 

własne gminy i powiatu – wykonane w wysokości 622,35 mln zł, tj. 104,71% planu po 

zmianach. Wiodącym źródłem dochodów w tej grupie były udziały gminy i powiatu w PIT, 

które łącznie dały wykonanie w wysokości 296,3 mln zł, tj. 106,35% planu, dla porównania 

w 2017 r. było to 258,30 mln zł, tj. 102,23% planu, a w 2016 r. – 240,57 mln zł, tj. 

102,10% planu.  Na kolejnej pozycji znalazły się podatki i opłaty gminy i powiatu, z których 

uzyskano 221,9 mln zł, tj. 102,07% planu.  Uzyskano także wysokie wpływy z pozostałych 

dochodów gminy i powiatu, wyniosły łącznie 35,22 mln zł, tj. 109,72% planu.  

Wypracowano bardzo dobre wykonanie w zakresie dochodów z majątku gminy i powiatu –  

łącznie 28,89 mln zł, tj. 107,68% planu.  

Wpływy z subwencji ogólnej wykonano w wysokości 233,13 mln zł, tj. 100,00% planu.  

W 2018 roku Miastu przyznane zostały środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla  

powiatu – łącznie 4 ,13 mln zł.  

Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w 2018 roku zróżnicowane było wykonanie 

dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich, dotacje na 

zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości  

160,3 mln zł, tj. 99,29% planu, a dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 256,55 

tys. zł, tj. 50,30% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania własne gminy i 

powiatu wykonano w wysokości 14,16 mln zł, tj. 98,44% planu po zmianach.  

Dotacje z funduszy celowych przyniosły wpływy na poziomie 258, 36 tys. zł, tj. 106,97%  

planu. Na brak pełnego wykonania planu w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa  

wpływa fakt, że w przypadku niektórych zadań otrzymano środki do wysokości 

zgłoszonych potrzeb, z kolei inne zadania zrealizowano mniejszym nakładem 

finansowym, a niewykorzystane środki z dotacji zwrócono do Wojewody Śląskiego.  

W 2018 roku Miasto Bielsko-Biała realizowało wiele zadań bieżących i inwestycyjnych 

przy wykorzystaniu środków unijnych.  

Z budżetu Unii Europejskiej pozyskano w ubiegłym roku na zadania gminy i powiatu 

środki w łącznej wysokości 38, 95 mln zł, tj. 45, 73% planu.  

Trudności w realizacji projektów wynikały m.in. z przedłużających się procedur 

kontrolnych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie w związku z 

inwestycją p.n. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej, a 

także oczekiwania na wynik postępowania sądowego, które zostało wszczęte w związku z  
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uchyleniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej i 

zawieszeniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie układu przyległego do drogi wojewódzkiej  

nr 942 w Bielsku-Białej, w przypadku innych projektów pojawiały się np. trudności w 

wyłonieniu wykonawców z powodu braku ofert, powodowało to konieczność powtarzania 

przetargów, przez co umowy zawierane były z opóźnieniem.  

Wpływy z tytułu podatków i opłat gminy wyniosły łącznie 215.634.302,63 zł, co stanowi 

101,66% realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły 215.634.302,63 zł. 

W ich skład wchodzą wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, 

którego wykonanie wyniosło łącznie 146.886.273,29 zł, tj. 100,26% planu po zmianach. 

W 2018 roku wydano 64705 decyzji dotyczących podatku od nieruchomości stanowiących 

własność osób fizycznych. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 

99,78% planu.  

W okresie sprawozdawczym wystawiono 9530 upomnień oraz 3138 tytułów 

wykonawczych, w wyniku tych działań wpłynęły środki w wysokości 1.508.279,10 zł. 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano 

1383 podmiotom. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100,40% planu. Wobec 

podatników, którzy nie złożyli deklaracji lub nie dokonali wpłat podatku pomimo złożonych 

deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe. Wydano 36 decyzji oraz 

prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. Ponadto, wystawiono 765 

upomnień oraz 285 tytułów wykonawczych. W wyniku tych działań do budżetu Miasta 

wpłynęła kwota 700.117,39 zł. 

Wystawiono 3906 upomnień oraz 1537 tytułów wykonawczych, w wyniku czego uzyskano 

kwotę 340.776,56 zł: opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie z tego tytułu 

wyniosło 1.241.535,95 zł, tj. 126, 69% planu. Wysokie wykonanie planu związane jest z 

tym, że wydano więcej decyzji niż pierwotnie planowano - opłata z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości – tzw. renta planistyczna która przyniosła nieplanowane wpływy w kwocie 

661.334,12 zł. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1945 z późn. zm.). Jest to jednorazowa opłata pobierana przez wójta, burmistrza 

albo prezydenta miasta, wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo 

jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa 

tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku 

procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa 

niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Brak planu dochodów z tego tytułu 

podyktowany był trudnością w ustaleniu przewidywanego poziomu dochodów; - opłata 
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adiacencka, została wykonana w kwocie 106.184,05 zł, tj. 151,69% planu. Opłata 

adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty ma obowiązek zapłacić 

gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub 

inwestycji gminnych w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu 

czy wybudowanie lub modernizację drogi. Opłata adiacencka pobierana jest na podstawie 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wysokie wykonanie 

związane jest z uzyskaniem większych wpływów, niż pierwotnie planowano. Trudno 

bowiem przewidzieć ile zostanie przeprowadzonych podziałów nieruchomości, które 

spowodują wzrost wartości nieruchomości z tego tytułu. 

Udziały gminy w 2018 roku zostały wykonane łącznie w kwocie 260.068.991,16 zł, tj. 

106,12% planu i stanowią 24,32% dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody 

bieżące wyniosły 260.068.991,16 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) wysokość udziału 

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010), od podatników tego 

podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2018 roku 37,98%. Na 2018 rok 

udziały te zostały zaplanowane w kwocie 219.378.005,00 zł na podstawie pisma Ministra 

Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W 2018 roku udziały 

gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 2 W 

ostatnich latach obserwuje się poprawę wykonania udziałów gminy w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Lepsze wyniki gospodarki, wzrosty płac w firmach, 

przełożyły się na wyższe dochody podatników, a tym samym wyższe wpływy z 

przedmiotowego podatku. 

Zgodnie z ustawą o dochodach wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych (§ 0020), od podatników tego podatku posiadających siedzibę na 

obszarze gminy, wynosiła w 2018 roku 6,71%. Udziały te zostały wykonane w kwocie 

26.749.831,16 zł, tj. 104,09% planu. Dla porównania, w 2017 roku otrzymano wpływy w 

kwocie 20.341.561,71 zł, tj. 116,55% planu, a w 2016 roku wykonanie wynosiło 

18.756.981,00 zł i stanowiło 129,86% planu. 

Udziały gminy w CIT w 2018 roku zostały wykonane nominalnie dużo wyżej w porównaniu 

z analogicznym okresem roku 2017 czy 2016. 

Dochody z majątku gminy zrealizowano łącznie w wysokości 27.870.836,61 zł, tj. 

108,50% planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 18.215.722,75 zł, 

natomiast dochody majątkowe 9.655.113,86 zł. 

Największe dochody Miasto Bielsko-Biała otrzymało z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770). Zostały 

one zrealizowane w kwocie 9.074.816,24 zł, tj. 124, 48% planu. W okresie 
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sprawozdawczym dokonano sprzedaży: - w trybie bezprzetargowym: 99 lokali 

mieszkalnych i 24 działek na własność o łącznej powierzchni 4.226 m2; - w trybie 

przetargowym: 5 działek na własność o łącznej powierzchni 13.225 m2. 

Drugą pozycję zajęły wpływy z dywidend (§ 0740) – 6.011.383,36 zł, tj. 101,03% planu. 

Pochodzą one z podziału rzeczywistych zysków netto spółek osiągniętych w 2017 r. 

Należy wspomnieć, że w planie budżetu na 2018 rok ujęte były następujące dywidendy: 

od P.K. Therma Sp. z o.o. 1.000.000,00 zł, otrzymano dywidendę w kwocie 978.774,51 zł, 

tj. 97,88% planu; od „AQUA” S.A. 4.500.000,00 zł, otrzymano dywidendę w wysokości 

4.645.624,90 zł, tj. 103,24% planu; od SUEZ Bielsko-Biała S.A. 386.983,95 zł, otrzymano 

dywidendę od SUEZ Bielsko-Biała S.A. 386.983,95 zł, otrzymano dywidendę w kwocie 

386.983,95 zł, tj. 100,00% planu. 

Na trzeciej pozycji znalazły się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750), 

które zostały wykonane w wysokości 5.463.898,51 zł, tj. 102,28% planu po zmianach. 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 

gminie zostały zaplanowane na 2018 rok w łącznej wysokości 137.071.857,31 zł, a 

wykonanie za 2018 rok wyniosło 135.961.276,31 zł, tj. 99,19% planu po zmianach.  

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2018 roku zostały 

zaplanowane w wysokości 13.264.879,00 zł i przyniosły wykonanie w kwocie 

13.044.455,00 zł. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na 2018 rok w 

kwocie 38.644,16 zł i wykonane w 100,00% planu po zmianach. 

Ponadto, w 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości 1.380.088,80 zł z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: 

„Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”, stanowiące refundację 

poniesionych nakładów. 

Podsumowanie wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2018 rok - dochody budżetu 

Miasta - ogółem wyniosły w 2018 roku 1.069,4 mln zł, tj. 98,18% wykonania planu po 

zmianach, dla porównania w 2017 roku wykonanie wyniosło 1.019,8 mln zł, tj. 92,05% 

planu. Wykonanie dochodów za 2018 r. jest zatem wyższe o 49,6 mln zł, w stosunku do 

ubiegłego roku”. 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Podziękował za przedstawione informacje i poprosił o zadawanie pytań.  

Radni pytali o częste zmiany w budżecie, weryfikowanie zaplanowanych wydatków, o 

wydatki mieszkaniowe, brak realizacji niektórych inwestycji. Podkreślono również dobre 
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parametry budżetu, nadwyżkę operacyjną, brak kredytów i na bilans zamknięcia bardzo 

dobrą kondycję finansową miasta. 

Wobec braku dalszych pytań  

Poddał pod głosowanie przedstawione Sprawozdanie.  

Wynik głosowania: za – 8 radnych, wstrzymało się 2 radnych, przeciw . 

Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 

Bielska – Białej za 2018 rok. 

 

Ad. 8. 

SPR 10 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018r. 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok wraz erratą została przyjęta do 

wiadomości. 

 

Ad. 9. 

Informacja z działalności przedsiębiorstwa Zieleń Miejska Spółka z o.o.  - za 2018 

rok – przedstawia Prezes Zarządu.  

 

Pan Aleksander Adamiec Prezes Zarządu Zieleń Miejska sp. z o.o. przedstawił informację 

z działalności przedsiębiorstwa za 2018 rok, które znajduje się w aktach Komisji. 

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Panu Prezesowi za 

przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji. 

 

Ad. 10. 

Informacja Bielsko Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z 

o.o. – za 2018 rok -  przedstawia Prezes Zarządu.  

 

Pani Ewa Kamińska Prezes Zarządu BBTBS przedstawiła informację z działalności spółki 

za 2018 rok, która znajduje się w aktach Komisji.  

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Pani Prezes za 

przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji. 

 

Ad.11 

Sprawozdanie Spółki Akcyjnej SUEZ Bielsko – Biała za 2018 rok - przedstawia 

Prezes Zarządu.  

 

https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,70805.html
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Pani Renata Samson Prezes Zarządu S.A Suez - przedstawiła sprawozdanie z 

działalności spółki za 2018 rok, które znajduje się w aktach Komisji.  

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Pani Prezes za 

przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji. 

 

Ad. 12. 

Informacja z działalności ZGO S. A. za 2018 rok – przedstawia Prezes Zarządu. 

 

Pan Wiesław Pasierbek Prezes Zarządu ZGO S.A. przedstawił informację z działalności 

Spółki za 2018 rok, która znajduje się w aktach Komisji. 

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Panu Prezesowi za 

przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji. 

 

Ad.13 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

 

Do Komisji nie wpłynęły inne projekty uchwał. 

 

Ad. 14. 

Sprawy różne Komisji  

 

Radni nie zgłaszali spraw różnych ani nie wpłynęły żadne pisma.  

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

         

 


