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Protokół Nr XLI/2022 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

w zdalnym trybie obradowania, 

tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

w dniu 17 lutego 2022 roku 

 

 

 

 

Obecni podczas XLI sesji Rady Miejskiej: 

 

▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 2 do protokołu. 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 3 do protokołu. 

 
Porządek XLI sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem przyjętych przez Radę Miejską zmian: 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej. 

  

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 
SPR. NR 56 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej. 
DRUK NR 976 i KOREKTA DO DRUKÓW 976-977 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej 

na 2022 rok. 
DRUK NR 977 i KOREKTA DO DRUKÓW 976-977 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 50-lecia powstania IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 982 

 

8. Podjęcie uchwały przyjęcia apelu domagającego się zawetowania tzw. ustawy  

„lex Czarnek”.1 
DRUK NR 983 Z AUTOPOPRAWKĄ 

 

 

 

 
1 Zmiana tytułu projektu uchwały wprowadzona autopoprawką. Pierwotne brzmienie projektu uchwały: w sprawie przyjęcia apelu 

domagającego się odrzucenia tzw. ustawy „lex Czarnek”. 
 

https://bip.um.bielsko.pl/a,80739,spr-nr-56-sprawozdanie-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awan.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178628
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178744
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178629
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178744
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178646
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178647
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9. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Głównego OHP o wyrażenie zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej. 

Projekt uchwały w sprawie odmówienia wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  

z radnym Rady Miejskiej  
DRUKU NR 989 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta 

oraz zmiany uchwały Nr XXXVIII/909/2021 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej  

i nadania jej Statutu. 
DRUK NR 975 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione podmioty. 
DRUK NR 971 

 

11a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości 

położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego 

elewacji frontowej i dachu kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.  
DRUK NR 984 
Punkt 11a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

11b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości 

– osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ratuszowej 2 na wykonanie 

remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian 

fundamentowych kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. 
DRUK NR 985 
Punkt 11b został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

11c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości 

– osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zamkowej 8 na wykonanie 

remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian 

fundamentowych kamienicy posadowionej na tej nieruchomości.   
DRUK NR 986 
Punkt 11c został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

11d. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu dachu 

polegającego na wymianie pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego - Dawnej 

Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, dla Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Bielsku.  
DRUK NR 987 
Punkt 11d został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

11e. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu 

konserwatorskiego elewacji budynków plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 988 
Punkt 11e został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 

statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-

Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-

Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatrowi 

Polskiemu w Bielsku-Białej.  
DRUK NR 974  

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178753
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178619
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178480
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178658
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178659
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178660
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178661
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178662
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178618
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej  

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

grantowego pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej". 
DRUK NR 981 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 703/8, położonej  

w Bielsku-Białej w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne. 
DRUK NR 972 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas 

nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała  

na prawach powiatu. 
DRUK NR 973 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 941, obj. KW BB1B/00096107/6, 

obręb Biała Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 5 przy 

ul. Łukowej.  
DRUK NR 979 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony 

terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej 

S-69 i na północ od torów kolejowych - w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków. 
DRUK NR 978 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania 

zakazów stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz 

stosowania szczepionek mRNA. 
DRUK NR 980  

 

19. Sprawy różne.  

  

20. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 

Na podstawie § 2 ust. 1, § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta, czterdziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (godzina 10.17) Sesja Rady Miejskiej 

odbywała się w zdalnym trybie obradowania. 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178643
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178481
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178615
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178632
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178630
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178636
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_01_041_2022.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

  

XLI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 17 lutego 2022 roku  

RM.0002.2.2022 

Strona 4 z 34 

W związku z transmisją internetową sesji RM oraz utrwalaniem obrad za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił klauzulę 

informacyjną w ww. sprawie.2 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik dokonał sprawdzenia obecności/quorum poprzez 

system eSesja (obecnych 23 Radnych). 

 

Uwzględniając powyższe, zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność XLI sesji Rady Miejskiej,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2022 roku 

uczestniczyło 25 Radnych. 

 
 

1. Porządek XLI sesji RM  
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Miejskiej 

przeprowadził następujące głosowania: 

 

1) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości 

położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego 

elewacji frontowej i dachu kamienicy posadowionej na tej nieruchomości (Druk Nr 984). 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 11a,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości 

położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego 

elewacji frontowej i dachu kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. 

 
2) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości  

– osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ratuszowej 2 na wykonanie 

remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian 

fundamentowych kamienicy posadowionej na tej nieruchomości (Druk Nr 985). 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

 
2  Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu realizacji zasady jawności, obrady sesji 

Rady Miejskiej Bielska-Białej są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula 

informacyjna, zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”, została zamieszczona na stronie 

internetowej Rady Miejskiej Bielska-Białej, na tablicy ogłoszeń. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wynik_glosowania_041_2021_p_01.pdf
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W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 11b,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości  

– osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ratuszowej 2 na wykonanie remontu 

konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych 

kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. 

 
3) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości  

– osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zamkowej 8 na wykonanie 

remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian 

fundamentowych kamienicy posadowionej na tej nieruchomości (Druk Nr 986). 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 11c,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości  

– osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zamkowej 8 na wykonanie remontu 

konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych 

kamienicy posadowionej  

na tej nieruchomości. 

 
4) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu dachu 

polegającego na wymianie pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego - Dawnej 

Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, dla Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Bielsku (Druk Nr 987). 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

                                                                                                              

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 11d,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu dachu 

polegającego na wymianie pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego  

- Dawnej Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, dla Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Bielsku. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wynik_glosowania_041_2021_p_01.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_041_2021_p_01.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wynik_glosowania_041_2021_p_01.pdf
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5) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu 

konserwatorskiego elewacji budynków plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej (Druk Nr 988). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 11e,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu 

konserwatorskiego elewacji budynków plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 

 
 

2. Informacja uzupełniająca do porządku XLI sesji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informacje uzupełniające  

do porządku XLI sesji (tj. zmiany niewymagające głosowania). 
 
 

Uwzględniając powyższe w nw. punktach Rada Miejska obradowała: 

▪ w punktach 5 i 6. porządku obrad – nad projektami uchwał w Drukach Nr 976, 977 

 wraz z korektą, 

▪ w punkcie 8. porządku obrad – nad projektem uchwały w Druku 983 wraz z autopoprawką, 

wprowadzającą m.in. zmianę tytułu w brzmieniu: w sprawie przyjęcia apelu domagającego 

się zawetowania tzw. ustawy „lex Czarnek” (tytuł pierwotny: w sprawie przyjęcia apelu 

domagającego się odrzucenia tzw. ustawy „lex Czarnek”), 

▪ w punkcie 9. porządku obrad – nad projektem uchwały wypracowanym przez Komisję 

Bezpieczeństwa i Samorządności, tj. w sprawie odmówienia wyrażenia zgody  

na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej (Druk Nr 989). 

 
3. Wnioski o udzielenie głosu 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o braku wniosków o udzielenie 

głosu podczas XLI sesji Rady Miejskiej, w trybie § 12 Regulaminu Rady Miejskiej. 

 
Porządek XL sesji RM: str. 1-3. 

 
  

Ad 2 
Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XL sesji w dniu 20 stycznia 2022 roku. 

Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wynik_glosowania_041_2021_p_01.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_02_041_2022.mp3
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Ad 3 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady 

Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację o interpelacjach  

i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.  

Informacja Przewodniczącego RM stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
W okresie międzysesyjnym Radni Rady Miejskiej złożyli 67 interpelacji, w tym:  

▪ 63 interpelacje indywidualne, 

▪ 4 interpelacje zbiorowe. 

 
Interpelacje i zapytania indywidualne złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Janusz Buzek (4), 

2) Radny Dariusz Michasiów (1), 

3) Radny Karol Markowski (7), 

4) Radny Konrad Łoś (11), 

5) Radny Andrzej Gacek (3), 

6) Radny Piotr Kochowski (1), 

7) Radny Maksymilian Pryga (11), 

8) Radny Bronisław Szafarczyk (4), 

9) Radny Edward Kołek (6), 

10) Radna Barbara Waluś (1), 

11) Radny Roman Matyja (8), 

12) Radny Jerzy Bauer (2), 

13) Radny Tomasz Wawak (1) 

14) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk (1), 

15) Radny Rafał Ryplewicz (1), 

16) Radny Marcin Litwin (1). 

 
Interpelacje zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Roman Matyja, Radny Adam Wykręt (1), 

2) Radny Maksymilian Pryga, Radny Szczepan Wojtasik (1), 

3) Radny Karol Markowski, Radny Roman Matyja, Radny Maksymilian Pryga (1), 

4) Radny Dariusz Michasiów, Radny Roman Matyja (1). 

 
Głos zabrali:  

1) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, 

2) Radny Karol Markowski. 

 
Ad 4 
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

 

Z uwagi na problemy techniczne (zakłócenia w odbiorze sygnału) Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik przeszedł do punktu 5. porządku obrad. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_03_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_03_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_04_041_2022-cz.1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_04_041_2022-cz.1.mp3
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Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
W punkcie 5. Rada Miejska przeprowadziła łączną debatę nad projektem uchwały  

w Druku Nr 976 (pkt 5) oraz projektem uchwały w Druku Nr 977 (pkt 6) wraz korektą  

do ww. druków. 

 
Projekty uchwał w Drukach 976-977 oraz korektę do Druków Nr 976-977 przedstawił Skarbnik 

Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin, 

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński, 

3) Radny Bronisław Szafarczyk. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 976 uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z korektą).  
 

Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 976) oraz korekta do Druków 976-977 znajdują się w zbiorze  

pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 5. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_05_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_05_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_041_2021_p_05.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/955/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r.  

- Wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Bielska-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok 

 
Rada Miejska przeprowadziła debatę nad projektem uchwały w Druku Nr 977 w punkcie 6. 

porządku obrad. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 977 uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wraz z korektą). 
 

Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 977) oraz korekta do Druków 976-977 znajdują się w zbiorze  

pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 6. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_06_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_06_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_041_2021_p_06.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/956/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku  

- Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej  

na 2022 rok  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik powrócił do punktu 4. porządku obrad. 

 
Ad 4 
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

 
W punkcie 4. Rada Miejska obradowała nad sprawozdaniem w druku oznaczonym Spr. Nr 56. 

 
Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Krzysztof Bańczyk. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Edward Kołek, 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

3) Radny Marcin Litwin, 

4) Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Krzysztof Bańczyk. 

 
Przedmiotowe sprawozdanie przyjęły do wiadomości nw. Komisje RM: 

▪ Komisja Edukacji i Kultury, 

▪ Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 
Pisma Komisji Rady Miejskiej stanowią Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (Spr. Nr 56) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

i jej monitorowanie”, 2022 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

sprawozdanie w druku SPR. NR 56. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 4. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_04_041_2022-cz.2.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_04_041_2022-cz.2.mp3
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W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a   sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 50-lecia powstania IV Liceum Ogólnokształcącego  

im. KEN w Bielsku-Białej CZĘŚĆ 2 – mp3 CZĘŚĆ 3 – mp3  

 
W punkcie 7. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 982. 

 
W imieniu Wnioskodawców, tj. Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego, projekt uchwały 

przedstawił Radny Rafał Ryplewicz. 

 
O godzinie 11.08 z uwagi na problemy techniczne Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik ogłosił 15-minutową przerwę techniczną w obradach Rady Miejskiej. 

________________  

 

O godzinie 11.32 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej w punkcie 7. 

 
Z uwagi na dalsze problemy związane z łącznością o godzinie 11.34 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił 5-minutową przerwę w obradach. 

________________  

 

O godzinie 12.02 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej w punkcie 7. 

 
Po przerwie głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Radna Małgorzata Zarębska, 

3) Radny Marcin Litwin, 

4) Radny Szczepan Wojtasik, 

5) Radny Maksymilian Pryga, 

6) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, 

7) Radny Roman Matyja, 

8) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (ws. zmiany w kolejności procedowania 

punktu 9.), 

9) Radny Jerzy Bauer. 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_041_2021_p_04.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_07_041_2022_cz.1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_07_041_2022_cz.1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_07_041_2022_cz.2.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_07_041_2022_cz.3.mp3
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Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 982) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 7. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/957/2022 

w sprawie uczczenia Jubileuszu 50-lecia  

powstania IV Liceum Ogólnokształcącego  

im. KEN w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Z uwagi na problemy techniczne (zakłócenia sygnału w systemie eSesja) Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik przystąpił do procedowania punktu 9. (uzasadnienie: upływający 

termin rozpatrzenia wniosku). 

 
Ad 9 
Rozpatrzenie wniosku Komendanta Głównego OHP o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym 

Rady Miejskiej 

 

Informacje nt. wniosku Komendanta Głównego OHP przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik.  

Rozpatrzeniem wniosku Komendanta Głównego OHP zajmowała się Komisja Bezpieczeństwa  

i Samorządności na posiedzeniu 15 lutego br. W toku prac Komisji wypracowany został projekt 

uchwały w sprawie odmówienia wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

Rady Miejskiej, zawarty w Druku Nr 989. 

Uwzględniając powyższe w punkcie 7.  Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały  

w Druku Nr 989.  

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wynik_glosowania_041_2021_p_07.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_09_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_09_041_2022.mp3
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Radny 

Rafał Ryplewicz. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 989) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Roman Matyja.  

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 7. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 25 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/958/2022 

w sprawie odmówienia wyrażenia zgody  

na rozwiązanie stosunku pracy  

z radnym Rady Miejskiej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu domagającego się zawetowania tzw. ustawy „lex Czarnek”3 

 
W punkcie 8. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 983  

wraz z autopoprawką (która m.in. wprowadziła zmianę w tytule projektu uchwały). 

 
W imieniu Wnioskodawców, tj. grupy Radnych Radny RM, projekt uchwały przedstawił  

Radny Rafał Ryplewicz. 

 
 

 
3 Zmiana tytułu wprowadzona autopoprawką zgłoszoną przez Wnioskodawców. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_041_2021_p_09.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_08_041_2022.mp3
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W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Małgorzata Zarębska, 

2) Radna Urszula Szabla, 

3) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

4) Radny Konrad Łoś, 

5) Radny Tomasz Wawak (m.in. wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście  

do głosowania nad projektem uchwały, po udzieleniu głosu Radnym zgłoszonym  

do wypowiedzi), 

6) Radny Rafał Ryplewicz,  

7) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk,  

8) Radny Edward Kołek, 

9) Radny Andrzej Gacek, 

10) Radny Maksymilian Pryga, 

11) Radny Marcin Litwin, 

12) Radny Dariusz Michasiów. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały nie uzyskał opinii Komisji Edukacji i Kultury RM z uwagi  

na wynik głosowania (za: 3, p: 3, w: 0). 
 

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 983) oraz autopoprawka do projektu uchwały znajdują się w zbiorze 

pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2022 rok (RM.0006). 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził następujące 

głosowania: 

 

1) Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Tomasza Wawaka o zamknięcie 

dyskusji i przejście do głosowania, po udzieleniu głosu Radnym zgłoszonych  

do wypowiedzi. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 7. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 6 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    w y r a z i ł a   z g o d ę    na zamknięcie dyskusji  

w punkcie 7. po udzieleniu głosu Radnym zgłoszonych do wypowiedzi. 

 

 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_041_2021_p_08.pdf
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2) Głosowanie projekt uchwały w Druku Nr 983 z autopoprawką. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 7. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 25 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/959/2022 

w sprawie przyjęcia apelu  

domagającego się zawetowania tzw. ustawy  

„lex Czarnek” 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Potwierdzenie przekazania podjętej uchwały - Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Ad 9 
Rozpatrzenie wniosku Komendanta Głównego OHP o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym 

Rady Miejskiej 

 
Punkt 9. porządku obrad został zrealizowany po punkcie 7. (przesunięcie w porządku obrad 

z uwagi na problemy techniczne). 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie terminu pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta oraz zmiany uchwały  

Nr XXXVIII/909/2021 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej i nadania jej Statutu  

 
W punkcie 10. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 975. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_041_2021_p_08.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_041_2022.mp3
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Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 975) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 10. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/960/2022 

w sprawie terminu pierwszych wyborów  

do Młodzieżowej Rady Miasta oraz zmiany uchwały  

Nr XXXVIII/909/2021 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania  

Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej  

i nadania jej Statutu  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
O godzinie 13.19 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił 5-minutową przerwę 

techniczną. 

 

_____________________  

 

 

O godzinie 13.25 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_041_2021_p_10.pdf
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 

Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione podmioty  

 
W punkcie 11. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 971. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Jerzy Bauer, 

2) Radna Barbara Waluś, 

3) Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa, 

4) Radny Maksymilian Pryga, 

5) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski (m.in. wniosek formalny o przeniesienie tematu 

przed punkt „Sprawy różne”, celem przygotowania autopoprawki). 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 971) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 

 
Uwzględniając wniosek Prezydenta Miasta, wobec braku głosów przeciwnych, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeszedł do punktu 11. porządku obrad. 

 
Ad 11a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości położonej w Bielsku-Białej 

przy pl. Wolności 5 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej i dachu kamienicy posadowionej 

na tej nieruchomości  

 
Projekt uchwały w Druku Nr 984 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania 

w punkcie 1. 

 
W punkcie 11a. Rada Miejska przeprowadziła wspólną debatę nad projektami uchwał  

w Drukach Nr 984-988. 

 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_041_2022_cz.1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_041_2022_cz.1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_041_2022_cz.1.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11a_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11a_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11a_041_2022.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

  

XLI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 17 lutego 2022 roku  

RM.0002.2.2022 

Strona 18 z 34 

Projekty uchwał w Drukach Nr 984-988 przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Jacek 

Konieczny. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Miejski Konserwator Zabytków Jacek Konieczny, 

3) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 984 uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 984) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 11a. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/561/2022 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

współwłaścicielom nieruchomości  

położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 5  

na wykonanie remontu konserwatorskiego  

elewacji frontowej i dachu kamienicy  

posadowionej na tej nieruchomości  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 

 
 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wynik_glosowania_041_2021_p_11a.pdf
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Ad 11b 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ratuszowej 2 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki 

schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych kamienicy posadowionej na tej nieruchomości  

 
Projekt uchwały w Druku Nr 985 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania 

w punkcie 1. 

 
 

Rada Miejska przeprowadziła dyskusję nad projektem uchwały w Druku Nr 985  

w punkcie 11a.  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 985) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 11b. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Barbary Waluś.4 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
4 Zgłoszenie Radnej Barbary Waluś – dopisanie do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11b_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11b_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11b_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_041_2021_p_11b.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/962/2022 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ratuszowej 2  

na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji,  

sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych  

kamienicy posadowionej na tej nieruchomości  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
 

Ad 11c 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym, 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zamkowej 8 na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji, sieni i klatki 

schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych kamienicy posadowionej na tej nieruchomości  

 
Projekt uchwały w Druku Nr 986 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania 

w punkcie 1. 

 
Rada Miejska przeprowadziła dyskusję nad projektem uchwały w Druku Nr 986  

w punkcie 11a.  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 986) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 11c. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11c_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11c_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11c_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wynik_glosowania_041_2021_p_11c.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/963/2022 
 

w sprawie  udzielenia dotacji celowej  

współwłaścicielom nieruchomości – osobom fizycznym,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zamkowej 8  

na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji,  

sieni i klatki schodowej oraz izolacji ścian fundamentowych  

kamienicy posadowionej na tej nieruchomości 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 11d 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu dachu polegającego na wymianie 

pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego - Dawnej Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina 

Lutra 7, dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku  

 
Projekt uchwały w Druku Nr 987 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania 

w punkcie 1. 

 
Rada Miejska przeprowadziła dyskusję nad projektem uchwały w Druku Nr 987  

w punkcie 11a.  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 987) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 11d. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11c_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11c_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11c_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11c_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11c_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11c_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11d_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11d_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11d_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/17_wynik_glosowania_041_2021_p_11d.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/964/2022 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na wykonanie remontu dachu  

polegającego na wymianie pokrycia i ociepleniu  

poddasza budynku oświatowego  

- Dawnej Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej  

przy pl. Marcina Lutra 7,  

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
 

Ad 11e 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji 

budynków plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej  

 
Projekt uchwały w Druku Nr 988 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania 

w punkcie 1. 

 
Rada Miejska przeprowadziła dyskusję nad projektem uchwały w Druku Nr 988  

w punkcie 11a.  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 988) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 11e. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11e_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11e_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wynik_glosowania_041_2021_p_11e_0.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/965/2022 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na wykonanie remontu konserwatorskiego  

elewacji budynków plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16  

dla Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
 

Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Bielskiemu Centrum 

Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, 

Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, 

Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej  

 
W punkcie 12. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 974. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Przemysław Smyczek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Przemysław Smyczek. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 974) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 12. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/19_wynik_glosowania_041_2021_p_12.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/966/2022 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  

w sprawie nadania statutu  

Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej,  

Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej,  

Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej,  

Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej,  

Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, 

Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-

Białej  

 
W punkcie 13. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 981. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii  

Piotr Sołtysek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Marcin Litwin. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 981) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 13. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_041_2022.mp3
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W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/967/2022 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru  

oraz realizacji projektu grantowego  

pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców  

Bielska-Białej   

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 703/8, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb 

Międzyrzecze Górne  

 
W punkcie 14. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 972. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 972) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 14. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/20_wynik_glosowania_041_2021_p_13.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/21_wynik_glosowania_041_2021_p_14.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Maksymiliana Prygi.5 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/968/2022 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako dz. 703/8, położonej w Bielsku-Białej  

w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne  

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas nieoznaczony oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych 

przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała  

na prawach powiatu  

 
W punkcie 15. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 973. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Krzysztof 

Kwiatkowski. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Krzysztof Kwiatkowski. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 

Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 973) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 

 
5 Zgłoszenie do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_041_2022.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 15. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu ESESJA) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 

 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/969/2022 

w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu  

nieruchomości zarządzanych  

przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała  

lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 

oznaczonej jako dz. 941, obj. KW BB1B/00096107/6, obręb Biała Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym 

numerem porządkowym 5 przy ul. Łukowej  

 
W punkcie 16. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 979. 

  
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Jerzy Bauer, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd, 

3) Radny Konrad Łoś, 

4) Radny Marcin Litwin. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/22_wynik_glosowania_041_2021_p_15.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_041_2022.mp3
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Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 979) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 16. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/970/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

oznaczonej jako dz. 941, obj. KW BB1B/00096107/6,  

obręb Biała Miasto, zabudowanej budynkiem  

oznaczonym numerem porządkowym 5  

przy ul. Łukowej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa  

w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych - w zakresie zmiany 

sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków   

 
W punkcie 17.  Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 978. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/23_wynik_glosowania_041_2021_p_16.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_041_2022.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej   
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1  

  

  

XLI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 17 lutego 2022 roku  

RM.0002.2.2022 

Strona 29 z 34 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2022 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 978) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 17. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/971/2022 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego,  

wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni  

w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej,  

na wschód od drogi ekspresowej S-69  

i na północ od torów kolejowych  

- w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych  

i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania zakazów stosowania 

maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA   

 
W punkcie 18. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 980. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

Janusz Buzek. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 980) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2022 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/24_wynik_glosowania_041_2021_p_17.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_041_2022.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 18. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/972/2022 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji  

dotyczącej wydania zakazów  

stosowania maseczek ochronnych, kwarantann  

i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA    

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik powrócił do punktu 11. porządku obrad. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 

Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione podmioty  

 

Autopoprawkę Prezydenta Miasta w zakresie § 1 ust. 1 projektu uchwały przedstawił Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa. 
Zmianie uległa wysokość ekwiwalentu dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej  

z kwoty 27 zł na kwotę 32, 32 zł. 
 

Uwzględniając powyższe § 1 ust. 1 otrzymał brzmienie:  

„Ustalić kwotę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej 

mającej siedzibę na terenie gminy Bielsko-Biała za udział w działaniu ratowniczym lub akcji 

ratowniczej w wysokości 32,32 zł (trzydzieści dwa zł 32/100) za każdą rozpoczętą godzinę  

od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.” 

 
W tej części punktu 11. głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

3) Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa, 

4) Radny Jerzy Bauer, 

5) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/25_wynik_glosowania_041_2021_p_18.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_041_2022_cz.2.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_041_2022_cz.2.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_041_2022_cz.2.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały uwzględnieniem  

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 11. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XLI/973/2022 

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego  

dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,  

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym,  

akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu  

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,  

gminę i inne uprawnione podmioty  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2022 rok (RM.0007). 

 
Ad 19 
Sprawy różne 

 

W punkcie „Sprawy różne” głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa 
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ podziękowanie w imieniu druhów OSP za podjęcie uchwały zmieniającej wysokość 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, 

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu  

lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne 

uprawnione podmioty. 

 
2) Radny Marcin Litwin  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ podziękowanie dla Rady Miejskiej za głosowanie w pkt 9. porządku obrad, 

▪ w sprawie naprawy nawierzchni ulic: Zygmunta Krasińskiego i Adama Mickiewicza 

(odcinek od ul. Jarosława Dąbrowskiego w stronę dworca oraz rejon budynku poradni 

psychiatrycznej); prośba do Prezydenta Miasta o interwencję, 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/26_wynik_glosowania_041_2021_p_11.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_041_2022.mp3
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▪ prośba o usprawnienie procedury przyjmowania petentów w Wydziale Komunikacji  

w zakresie rejestracji pojazdów (nawiązanie do odpowiedzi na pytanie sformułowane 

podczas XXXIX sesji RM – 21/12/2021).6 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
3) Radny Szczepan Wojtasik  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie założenia monitoringu w Straconce w związku z dewastacjami placów zabaw 

i siłowni zewnętrznej, 

▪ w sprawie tarasowania chodników przez zalegające hulajnogi (prośba o interwencję  

w firmie udostępniającej sprzęt). 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
4) Radny Tomasz Wawak  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie Rady ds. Ekologii i Zieleni – m.in. pytania dotyczące działalności Rady,  

a także realizacji wniosku Radnego Tomasza Wawaka i Radnego Jerzego Bauera7   

ws. udziału Radnych miejskich i Radnych osiedlowych w obradach tejże Rady, 

▪ w sprawie opinii Komisji BRD wydanych w zakresie zgłaszanych przez Radnego 

spraw, tj. oznakowania przy ulicy 11 Listopada (dot. wjazdu do strefy zamieszkania – 

transportu osób niepełnosprawnych), doświetlenia (przejścia) przy ul. Lwowskiej – przy 

cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, 

▪ w sprawie remontu ulicy Struga (dot. informacji na temat postępu działań). 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
5) Radny Rafał Ryplewicz  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie doraźnej naprawy ulicy Borówkowej (odcinek przy ul. Karpackiej), 

▪ w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych prowadzącego do hali sportowej  

przy Szkole Podstawowej nr 37 na osiedlu Karpackim.8  

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
6) Radny Bronisław Szafarczyk  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie stanu czystości w mieście, m.in. prośba o uprzątnięcie po wichurach 

zniszczonych banerów ogłoszeniowych (interwencja u właścicieli ogłoszeń) oraz 

zalegających liści, a także usunięcie ogłoszeń na słupach (m.in. ul. mjra Henryka 

Sucharskiego), śmieci przy pojemnikach na odzież. 
Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 

 
 

 
6 Kolejne wystąpienie Radnego. 
7 Nawiązanie do interpelacji RM.0003.561.2021; odpowiedź na interpelację RM.0003.561.2021 
8 Nawiązanie do interpelacji RM.0003.417.2020; odpowiedź na interpelację RM.0003.417.2020 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-11/_J_BAUER_T_WAWAK_561.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-11/odp_J_BAUER_T_WAWAK_561.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-10/int_rRYPLEWICZ_417.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-11/odp_rRYPLEWICZ-417.pdf
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7) Radny Maksymilian Pryga  
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ prośba do Prezydenta Miasta o podjęcie działań mających na celu wystąpienie  

do lokalnych parlamentarzystów o poparcie rozbudowy ul. Akademii Umiejętności 

(inwestycja na liście rezerwowej w ramach dofinansowania z Rządowego Programu 

Budowy Dróg). 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
8) Radny Edward Kołek  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ podziękowanie dla MZD za realizację interwencji w zakresie prac naprawczych w ulicy 

Romantycznej, 

▪ w sprawie rozpropagowania informacji przypominającej o obowiązku złożenia 

deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. Głos zabrał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
9) Radna Barbara Waluś  

Zabrała głos następujących sprawach: 

▪ w sprawie możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy pod adresem  

pl. Ratuszowy 6 oraz uzyskania potwierdzenia złożenia ww. wniosku w związku  

z otwarciem Urzędu Miejskiego z dniem 14 lutego br. (nawiązanie do odpowiedzi  

na pytanie sformułowane podczas XL/2021 sesji RM), 

▪ w sprawie odpowiedzi na pytanie dotyczące imprezy „Sylwester na placu Ratuszowym” 

(nawiązanie do artykułu w Kronice Beskidzkiej pt. „Blaski i cienie Sylwestra”)  

– m.in. kwestia środków wydatkowanych na organizację ww. imprezy w kontekście 

przeznaczenia tych środków na naprawę dróg w dzielnicy Lipnik, 

▪ w sprawie naprawy sięgacza ul. Skowronków – nawiązanie do interpelacji złożonej  

20 lutego br.9 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (ws. udzielanych 

odpowiedzi, Radny Szczepan Wojtasik (ws. dziur w nawierzchniach drogowych). 

 
Ad 20 
Zamknięcie obrad  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

XLI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 14.47. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Okrzesik 

 
 

 
9 Dotyczy interpelacji nr RM.0003.81.2022 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_20_041_2022.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2022-02/int_B_WALUS_81.pdf
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