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-RM.BSiRG.0012.9.2019 

 

Protokół Nr 9 /2019 

 

 

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

które odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 roku, pod przewodnictwem przewodniczącego 

Komisji radnego Romana Matyi. 

Nieobecny : radny Jacek Krywult – usprawiedliwiony. 

Obecni : wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 maja 

2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2019 roku według stanu na dzień 

31 marca 2019 roku.  (SPR. NR 15) 

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2019 roku z wykonania budżetu miasta 

Bielska-Białej za okres do początku roku do dnia 31 marca 2019 roku.  (SPR. NR 16) 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 

rok.  (DRUK NR 163) 

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

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

miasta Bielska-Białej.  (DRUK NR 164) 

6. Zaopiniowanie Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2018 rok wraz ze 

sprawozdaniem biegłego rewidenta.  (SPR. NR 17) 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-

Białej do ustalania opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta 

Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych.  (DRUK NR 

150) 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/103/2015 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.  (DRUK NR 

151) 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z 

parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.      (DRUK NR 152) 

10. Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018.  (SPR. NR 18) 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95616.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95681.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_163.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_164.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95746.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_150.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_150.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_151.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_151.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_152.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95975.html
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11. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

12. Informacja – Sprawozdanie z działalności ZIAD S.A za 2018 rok - przedstawia Prezes 

Zarządu. Informacja stanowi załącznik do zaproszenia. 

13. Informacja - Sprawozdanie z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego S.A - 

przedstawia Prezes Zarządu. Informacja stanowi załącznik do zaproszenia 

14. Sprawozdanie PK „THERMA” Spółka z o.o. za 2018 rok - przedstawia Prezes Zarządu. 

Informacja znajduje się w skrytkach. 

15. Sprawozdanie „AQUA” S. A. Bielsko-Biała za 2018 rok - przedstawia Prezes Zarządu. 

Informacja stanowi załącznik do zaproszenia. 

16. Sprawy różne Komisji: 

- pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego; 

- pismo Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Otworzył kolejne posiedzenie, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszym 

posiedzeniu Komisji.  Poinformował, że wpłynęły II wersje Druków 163 i 164 oraz projekt 

uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej DRUK NR 171, który 

będzie przedstawiony w punkcie 11 porządku obrad. 

Zaplanowany porządek obrad, radni przyjęli jednomyślnie. 

 

Ad.2 

Sprawozdanie Nr ON.II.0057.1.2019.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 

maja 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2019 roku według stanu 

na dzień 31 marca 2019 roku.  (SPR. NR 15) 

 

Pan Igor Kliś - Sekretarz Miasta 

Przedstawił Sprawozdane, z działalności Prezydenta Miasta w I kwartale 2019 roku, które 

Komisji przyjęła do wiadomości. 

 

Ad.3 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2019 roku z wykonania budżetu 

miasta Bielska-Białej za okres do początku roku do dnia 31 marca 2019 roku.  (SPR. 

NR 16) 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_171.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95616.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95681.html
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95681.html
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Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta od początku roku do dnia 31 

marca 2019, które Komisja przyjęła do wiadomości. 

 

Ad.4 

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

2019 rok.  (DRUK NR 163) II wersja 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił szczegółowo II wersję projektu uchwały. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 10 radnych, wstrzymało się 2 radnych, nikt nie był przeciw. 

 

Ad.5 

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

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

finansowej miasta Bielska-Białej.  (DRUK NR 164) II wersja 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił szczegółowo II wersję projektu uchwały. 

Wobec braku pytań 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 10 radnych, wstrzymało się 2 radnych, nikt nie był przeciw. 

 

Ad.6 

Zaopiniowanie Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2018 rok wraz ze 

sprawozdaniem biegłego rewidenta.  (SPR. NR 17) 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił Sprawozdanie finansowe miasta Bielska – Białej za 2018 rok wraz ze 

sprawozdaniem biegłego. 

Po krótkiej wymianie zdań  

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_163.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_164.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95746.html
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Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawione Sprawozdanie pod głosowanie 

Wynik głosowania: za – 9 radnych, wstrzymało się 3 radnych, nikt nie był przeciw 

Sprawozdanie biegłego rewidenta komisja przyjęła do wiadomości. 

 

Ad.7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej do ustalania opłat za korzystanie z parkingów stanowiących 

własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg 

publicznych.  (DRUK NR 150) 

 

Pan Szymon Oleksiuk – Zastępca dyrektora MZD 

Przedstawił projekt uchwały. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 9 radnych, wstrzymało się 3 radnych, nikt nie był przeciw. 

 

Ad.8 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/103/2015 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.  

(DRUK NR 151)  

 

Pan Szymon Oleksiuk – Zastępca dyrektora MZD 

Przedstawił projekt uchwały. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 9 radnych, wstrzymało się 2 radnych, przeciw 1 radny. 

 

Ad.9 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad 

korzystania z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi.  (DRUK 

NR 152) 

 

http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_150.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_151.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_152.pdf
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_152.pdf
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Pan Szymon Oleksiuk – Zastępca dyrektora MZD 

Przedstawił projekt uchwały. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 9 radnych, wstrzymało się 2 radnych, przeciw 1 radny. 

 

Ad.10 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018.  (SPR. NR 18) 

 

Pani Aleksandra Podsiadlik – naczelnik wydz. Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

Przedstawiła raport o stanie miasta Bielska – Białej za 2018 rok. 

Radni krótko dyskutowali nad przedstawionym Raptem m.in. zgłaszano uwagi do 

konstrukcji raportu, określono iż w przyszłości uchwała ma mieć wygląd raportu, 

stwierdzono, iż po wakacjach zostaną zgłoszone jeszcze inne uwagi do raportu ponieważ 

było zbyt mało czasu na zapoznanie się z raportem, minimum 2 tygodnie przed sesją 

raport powinien zostać przekazany radnym do wglądu. Zaproponowano, aby zmniejszyć 

liczbę innych sprawozdań skoro teraz za każdy rok będzie przygotowywany taki 

szczegółowy raport. 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony Raport pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 7 radnych, wstrzymało się 5 radnych, nikt nie był przeciw.  

 

Ad.11 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska - Białej  

DRUK NR 171 . 

 

Pan Robert Kosowski – zastępca dyrektora BRM 

Przedstawił projekt uchwały.  

Rozpoczęła się dyskusja, dotyczyła m.in. zapisów i propozycji przedstawionych w 

projekcie uchwały, wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty 

osiedlowe jaki i ogólnomiejskie, uprawnień prezydenta, wymogów formalnych 

zgłaszanych projektów przez mieszkańców, zasady oceny projektów i odwołań od 

projektów, które nie uzyskały akceptacji, zasady głosowania, ustalania wyników i 

podawania ich do publicznej wiadomości. Poprzednia uchwała został uchylona przez 

nadzór wojewody, sytuacja prawa obecnie jest taka, że można uchylenie zaskarżyć do 

https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/95975.html
http://web2.um.bielsko.pl/projektyrm/uchwaly_2019/druk_171.pdf
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sądu, lub przygotować nowy projekt uchwały. Radni proponowali przyjęcie nowej uchwały, 

a zaskarżenie poprzedniej. 

Wobec braku dalszych pytań 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 10 radnych, przeciw - 2 radnych , nikt się nie wstrzymał. 

 

Ad .12 

Sprawozdanie z działalności ZIAD S.A za 2018 rok - przedstawia Prezes Zarządu. 

Informacja stanowi załącznik do zaproszenia. 

 

Pan Janusz Kisiel – Prezes Zarządu ZIAD S.A 

Przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za 2018 rok, które znajduje się w aktach 

Komisji. Poinformował o majątku spółki, aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej, 

przewidywanych kierunkach rozwoju, wynikach spółki na tle dekady.  

Następnie Pan Prezes poinformował zebranych, że kończy pracę w Spółce ZIAD, 

podziękował wszystkim za dobrą współpracę w szczególności byłemu Prezydentowi Panu 

Jackowi Krywultowi. 

 Po krótkiej wymianie zdań, Przewodniczący Komisji podziękował Panu Prezesowi za 

przedstawione informacje, za dobrą współpracę udział w posiedzeniu Komisji i życzył 

powodzenia na dalsze lata. 

 

Ad.13 

Sprawozdanie z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego S.A - przedstawia 

Prezes Zarządu. Informacja stanowi załącznik do zaproszenia 

 

Pan Maciej Jeleń – Prezes Zarządu ARR S.A 

Przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za 2018 rok, które znajduje się w aktach 

Komisji, informacje o spółce, istotnych zdarzeniach mających wpływ na działalność spółki 

w roku obrotowym, przewidywany rozwój, osiągnięcia, aktualną i przewidywaną sytuację 

finansową, nabycie udziałów, analizę ryzyka i zagrożenia dla dalszej działalności.  

Po krótkiej wymianie zdań dot. m.in. przyszłości spółki Przewodniczący Komisji 

podziękował Panu Prezesowi za przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji. 

 

Ad.14 

Sprawozdanie PK „THERMA” Spółka z .o.o. za 2018 rok - przedstawia Prezes 

Zarządu.  
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Pan Józef Niedokos – Prezes Zarządu PK THERMA Spółka z o.o. 

Przedstawił Raport roczny za 2018 rok z działalności Spółki, który znajduje się, a aktach 

Komisji. Poinformował o prowadzonych inwestycjach, modernizacjach, infrastrukturze 

ciepłowniczej, wydatkach, planach celach i zadaniach, sytuacji majątkowej, finansowej i 

dochodach, strategii. 

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Panu Prezesowi za 

przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji. 

 

Ad.15 

Sprawozdanie „AQUA” S. A. Bielsko-Biała za 2018 rok - przedstawia Prezes 

Zarządu.  

 

Pan Krzysztof Michalski – Prezes Zarządu AQUA S.A.  

Przedstawił sprawozdanie z działalności za 2018 rok, jak i wybrane inwestycje 

zrealizowane w roku 2018. Majątek spółki i jego składniki, informacje o sprzedaży wody, 

odbiorze ścieków, uzyskanych zyskach i dywidendzie, prowadzonych remontach, 

odtworzeniach, rozbudowie i o modernizacji infrastruktury. 

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Panu Prezesowi za 

przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji. 

 

Ad.16 

Sprawy różne Komisji: 

- pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego; 

- pismo Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

 

Pismo Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

Odczytał pismo PCK, po krótkiej dyskusji Komisja postanowiła wydać pozytywną opinię w 

sprawie użycia herbów Bielska – Białej na sztandarze Rejonowego oddziału PCK. 

 

 Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Bielsku-Białej z dnia 21 maja 2019 r., dotyczący wyrażenia zgody na 

użycie herbów Bielska - Białej na sztandarze Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-

Białej. 
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Głosowanie: za 8 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0 

 

Pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego w 

sprawie zarzutów dotyczących rewitalizacji parku J. Słowackiego w Bielsku-Białej. 

 

Po wymianie zdań Komisja postanowiła skierować następujący wniosek do 

Prezydenta Miasta: 

 

  Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej zwraca się 

do Pana Prezydenta z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie pisma z dnia 16 

maja 2019 r. Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla im. Wojewody Grażyńskiego. 

(pismo w załączeniu). 

 

Głosowanie: za 8 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0 

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

 

            

            

         

          

            

            

      

          

            

       


