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Protokół Nr XVIII/2020 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1 

w dniu 28 kwietnia 2020 roku 

 

 

 

 

Obecni na XVIII 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 XVIII sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem przyjętych przez Radę Miejską zmian: 
 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

3a.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu sprzeciwiającego się planowanej likwidacji 

dyspozytorni medycznej funkcjonującej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 439 
Punkt 3a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej. 
DRUK NR 433 - II WERSJA 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. 
DRUK NR 434 - II WERSJA 

 

5a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 

prolongacyjnej. 
DRUK NR 435 
Punkt 5a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)". 
DRUK NR 422 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-

Białej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta. 
DRUK NR 429 
Punkt 7 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101199
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101186
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101187
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101146
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100863
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100922
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 
DRUK NR 432  

 

8a.  Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Śląskiego nr NPII.4131.1.406.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 
DRUK NR 436 
Punkt 8a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2020. 
DRUK NR 430 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki. 
DRUK NR 383 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-

Biała, oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, położonej w rejonie ul. Orchidei 

obręb Lipnik. 
DRUK NR 391 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/13 o pow. 52 m
2
 obręb Stare Bielsko. 

DRUK NR 401 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta na prawach 

powiatu Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/12  

o pow. 152 m
2
 obręb Stare Bielsko. 

DRUK NR 402 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 1067/14 obręb 

Kamienica na nieruchomość ozn. jako działka 1067/16 obręb Kamienica. 
DRUK NR 404 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 

działka 589/15, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej, obręb Górne Przedmieście. 
DRUK NR 408 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 1810/13 o pow. 4179 m
2
 obręb 

Kamienica. 
DRUK NR 410 

 

17. Sprawy różne. 

  

18. Zakończenie obrad. 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101019
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101167
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100958
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100289
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100399
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100472
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100473
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100475
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100481
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100483
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Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej część 2 

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

Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta, o godzinie 10.02, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik otworzył osiemnastą sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  

 

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

rejestrujących obraz i dźwięk, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił 

klauzulę informacyjną w ww. sprawie.
1
  

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik stwierdził prawomocność XVIII sesji Rady Miejskiej. 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2020 roku 

uczestniczyło 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób 

stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radny 

Jerzy Bauer – nieobecność usprawiedliwiona, Radny Piotr Kochowski – nieobecność 

usprawiedliwiona, Radny Edward Kołek – nieobecność usprawiedliwiona, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult – nieobecność usprawiedliwiona, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ryszka – nieobecność usprawiedliwiona, Radna 

Barbara Waluś – nieobecność usprawiedliwiona, Radny Adam Wykręt – nieobecność 

usprawiedliwiona, Radna Małgorzata Zarębska – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
Porządek XVIII sesji Rady Miejskiej: 

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

przedstawił proponowane zmiany do porządku XVIII sesji Rady Miejskiej (zgłoszone wnioski). 

 
W sprawie porządku obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Marcin Litwin, 

2) Radny Konrad Łoś,  

3) Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Jacek Biel,  

4) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik,  

5) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński, 

6) Radny Karol Markowski. 

 

                              
1
  Na podstawie art. 20 ust. 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 przed wejściem na salę sesyjną oraz na galerii sali sesyjnej. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_1_018_2020_cz.1z2.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_1_018_2020_cz.2z2.mp3
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Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik przeprowadził następujące głosowania: 

 
1) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w Druku Nr 429  (pkt 7). 

Wniosek Prezydenta Miasta – Załącznik Nr 5 do protokołu.  

 

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 7,  

tj. podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta. 

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

projektu uchwały w Druku Nr 435. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – 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 5a,  

tj. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 

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

projektu uchwały w Druku Nr 436. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – 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 8a,  

tj. podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Śląskiego nr NPII.4131.1.406.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
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4) Głosowanie nad wnioskiem Klubu Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej”  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w Druku Nr 439. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – 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 3a,  

tj. podjęcie uchwały uchwały w sprawie przyjęcia apelu sprzeciwiającego się planowanej 

likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym  

w Bielsku-Białej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje uzupełniające do porządku  

XVIII sesji Rady Miejskiej, tj. w zakresie przekazanych Radzie Miejskiej II wersji projektów 

uchwał. Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała: 

1) w punkcie 4. porządku obrad nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej (Druk Nr 433 - II wersja),  

2) w punkcie 5. porządku obrad nad II wersją projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

miasta na 2020 rok (Druk Nr 434 - II wersja). 

 
Porządek XVIII sesji: str. 1-2. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 17 marca 

2020 roku.  

Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

 
Ad 3 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady 

Miejskiej 

 
Informację na temat interpelacji i zapytań złożonych przez Radnych RM przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.
2
  

 

                              
2
 Interpelacje nie były wygłaszane na sesji Rady Miejskiej. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_2_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_3_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_3_018_2020.mp3
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W okresie międzysesyjnym, tj. między 17 marca 2020 roku a 28 kwietnia 2020 roku,  

Radni Rady Miejskiej złożyli 37 interpelacji, w tym:  

▪ 28 interpelacji indywidualnych,  

▪ 9 interpelacji zbiorowych. 

 
Interpelacje indywidualne złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Bronisław Szafarczyk (3), 

2) Radny Janusz Buzek (6), 

3) Radny Maksymilian Pryga (3), 

4) Radny Konrad Łoś (2), 

5) Radny Rafał Ryplewicz (4), 

6) Radna Urszula Szabla (1), 

7) Radny Roman Matyja (2), 

8) Radny Tomasz Wawak (2), 

9) Radny Jerzy Bauer (2),  

10) Radny Andrzej Gacek (3). 

 
Interpelacje zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Klub Radnych PiS (1), 

2) Klub Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” (2), 

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

4) Klub Radnych NIEZALEŻNI.BB (1), 

5) Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Karol Markowski, Radny Roman Matyja, Radny 

Maksymilian Pryga (1), 

6) Radny Maksymilian Pryga, Radny Roman Matyja, Radny Karol Markowski, Radny Dariusz 

Michasiów (1). 

 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach Radnych RM, 

złożona na sesji w dniu 28 kwietnia 2020 roku, stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 3a 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu sprzeciwiającego się planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej 

funkcjonującej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej 

 
Punkt 3a – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
W imieniu wnioskodawców projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych 

„Wspólnie dla Bielska-Białej” Radny Karol Markowski. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_3a_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_3a_018_2020.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

RM.0002.4.2020 
 

Strona 7 z 21 

W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś,  

2) Radny Karol Markowski (m.in. zgłoszenie autopoprawki do projektu uchwały w zakresie  

§ 1, polegającej na zastąpieniu słów: „stanowiący załącznik do niniejszej uchwały” 

zwrotem „uwzględniony w uzasadnieniu”), 

3) Radny Andrzej Gacek,  

4) Radny Rafał Ryplewicz, 

5) Radny Maksymilian Pryga, 

6) Prezydenta Miasta Jarosław Klimaszewski, 

7) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

8) Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Jacek Biel, 

9) Radny Dariusz Michasiów. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 439) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”, 2020 

rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/401/2020 
 

w sprawie przyjęcia apelu  

sprzeciwiającego się planowanej likwidacji  

dyspozytorni medycznej funkcjonującej  

przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym  

w Bielsku-Białej  

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Potwierdzenie przekazania apelu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/401/2020 

– Załącznik Nr 7 do protokołu 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
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Ad 4 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 

2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 433. 

 
Na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały w Druku Nr 433 – II wersja  

(w pkt 4.) oraz w Druku Nr 434 – II wersja (w pkt 5.) przedstawił Skarbnik Miasta Dominik 

Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Bronisław Szafarczyk, 

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński, 

3) Radny Tomasz Wawak, 

4) Radny Szczepan Wojtasik, 

5) Radna Urszula Szabla. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały (Druk Nr 433) uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wersja II). 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 433 – wersja I i wersja II) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/402/2020 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r.  

- Wieloletniej prognozy finansowej  

miasta Bielska-Białej 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_4_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_4_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
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Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok 

 
Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały w Druku Nr 434. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (wersja II). 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 434 – wersja I i wersja II) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty 

uchwał rady gminy”, 2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/403/2020 
 

w sprawie zmian budżetu  

miasta Bielska-Białej na 2020 rok 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 5a 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

 
Punkt 5a – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_5_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_5a_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_5a_018_2020.mp3
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 435) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/404/2020 
 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 26 kwietnia 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej 

na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)" 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra 

Podsiadlik. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 422) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_6_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_6_018_2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/405/2020 
 

w sprawie wprowadzenia zmian  

w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich  

w Bielsku-Białej na lata 2014-2020  

(Kontynuacja PROM 2007-2013)" 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta 

 
Punkt 7 (Druk Nr 429) – został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości część 2 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Janusz Buzek, 

2) Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 432) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_8_018_2020_cz1z2_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_8_018_2020_cz1z2_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_8_018_2020_cz2z2.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/406/2020 
 

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanych przez właścicieli nieruchomości 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 8a 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego  

nr NPII.4131.1.406.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

 
Punkt 8a – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

2) Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, 

3) Radny Marcin Litwin, 

4) Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Magdalena Sobczak. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 436) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_8a_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_8a_018_2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/407/2020 
 

w sprawie wniesienia skargi  

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego  

nr NPII.4131.1.406.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.  

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020  

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 430) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_9_018_2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_9_018_2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/408/2020 
 

w sprawie określenia zadań  

na rzecz osób niepełnosprawnych,  

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

na rok 2020 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 883/19 obręb 

Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji wydanej do projektu uchwały w Druku Nr 383, 

przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 383) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_10_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/409/2020 
 

w sprawie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 

4052/4, położonej w rejonie ul. Orchidei obręb Lipnik 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 391) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/410/2020 
 

w sprawie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4,  

położonej w rejonie ul. Orchidei obręb Lipnik  

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej 

nieruchomości ozn. jako dz. 1913/13 o pow. 52 m
2 
obręb Stare Bielsko 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 401) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/411/2020 
 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

na rzecz Gminy Bielska-Białej  

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/13  

o pow. 52 m
2 
obręb Stare Bielsko 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/12 o pow. 152 m
2
 obręb Stare Bielsko 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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/pkt_12_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_018_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_13_018_2020.mp3
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Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 402) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/412/2020 
 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

na rzecz Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej  

niezabudowanej nieruchomości  

ozn. jako dz. 1913/12 o pow. 152 m²   

obręb Stare Bielsko 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 1067/14 obręb Kamienica na nieruchomość 

ozn. jako działka 1067/16 obręb Kamienica 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Roman Matyja, 

2) Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 404) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_018_2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_14_018_2020_0.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/413/2020 
 

w sprawie zamiany nieruchomości  

ozn. jako działka 1067/14 obręb Kamienica  

na nieruchomość ozn. jako działka 1067/16  

obręb Kamienica 

 
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej , 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 589/15, położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. Browarnej, obręb Górne Przedmieście 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 408) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/17_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_018_2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_018_2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_018_2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/414/2020 
 

w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w użytkowanie wieczyste  

nieruchomości gruntowej,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 589/15,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej,  

obręb Górne Przedmieście 

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej 

nieruchomości ozn. jako działka 1810/13 o pow. 4179 m² obręb Kamienica 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 410) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_018_2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_018_2020_0.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/19_wynik_glosowania_018_2020_1.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

 

Nr XVIII/415/2020 
 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

na rzecz Gminy Bielska-Białej  

niezabudowanej nieruchomości  

ozn. jako działka 1810/13 o pow. 4179 m²  

obręb Kamienica  

 
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2020 rok (RM.0007). 

 
Ad 17 
Sprawy różne  

 
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Radny Rafał Ryplewicz 
Złożył podziękowanie za sprawne zorganizowanie pomocy dla miejskich jednostek  

i szpitali, (tj. dostarczenie 180 tys. maseczek oraz składników do przygotowania płynów  

do dezynfekcji).  

 
2) Radna Urszula Szabla 

Zabrała głos w sprawie podjęcia działań w dzielnicy Komorowice w zakresie bieżących 

remontów dróg (dot. skrzyżowania ulic Czarnej i Żabiniec oraz ulicy Żołnierskiej). 

 
3) Radny Marcin Litwin 

Zabrał głos w sprawie podjęcia działań mających na celu zakończenie prac nad 

„regulaminem nagród dla nauczycieli”. 

 
4) Radny Andrzej Gacek 

Zabrał głos w następujących sprawach: 

 w sprawie odpowiedzi Miejskiego Zarządu Dróg na zgłoszenie mieszkańca miasta  

dotyczące połamanych konarów, usytuowanych na pasie zieleni między  

ul. Wyzwolenia a ul. Lwowską (dot. zgłoszenia 9738 z 7 marca br.), 

 w sprawie wyborów prezydenckich w dniu 10 maja br. oraz możliwości głosowania 

korespondencyjnego przez osoby w wieku 65+. 

 
5) Radny Tomasz Wawak 

Zabrał głos w sprawie decyzji podatkowych dostarczanych do mieszkańców miasta przez 

Pocztę Polską (uwagi mieszkańców dot. awizowania przesyłek). Prośba o interwencję. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_17_018_2020_0.mp3
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6) Radny Szczepan Wojtasik 
Zabrał głos w sprawie opłaty od wód opadowych. 

 
7) Radny Janusz Buzek  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

 w sprawie wypowiedzi Radnego Wawaka (dot. działania Poczty Polskiej oraz zasad 

dostarczania decyzji podatkowych), 

 w sprawie ewentualnych wyborów korespondencyjnych w dniu 10 maja br. i pracy 

Poczty Polskiej (odniesienie do wypowiedzi Prezydenta Miasta). 

 
Do wypowiedzi Radnych odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. Ponadto głos 

zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński (ws. odpowiedzi na pytanie Radnego 

Bronisława Szafarczyka sformułowane w punkcie 4. porządku obrad). 

 
Ad 18 
Zakończenie obrad  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

XVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 11.28. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 

 
 

 

 

 

 
Załączniki: 
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Załącznik Nr 4 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XVIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  
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Załącznik Nr 5 –  Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  
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https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_018_2020_0.mp3
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INFORMACJA  

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ 

o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej 

przedstawiona na sesji Rady Miejskiej  

w dniu 28 kwietnia 2020 roku 

 
 

W okresie międzysesyjnym, tj. między 17 marca 2020 roku a 28 kwietnia 2020 roku, Radni Rady 

Miejskiej złożyli 37 interpelacji, w tym:  

▪ 28 interpelacji indywidualnych,  

▪ 9 interpelacji zbiorowych. 

 

 
Część I. 

INTERPELACJE INDYWIDUALNE 

 
1. Radny Bronisław Szafarczyk (3) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Hałcnowa. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 17.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.122.2020. 
 

2) Interpelacja w sprawie problemów z doręczaniem decyzji o wysokości podatku od nieruchomości. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 14.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.138.2020. 
 

3) Interpelacja w sprawie organizacji ruchu drogowego. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 17.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.142.2020. 

 
2. Radny Janusz Buzek (6) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie obniżki czynszów za miesiąc marzec br. i ewentualnie następne w lokalach 

użytkowych wchodzących w skład zasobu miasta. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 18.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.123.2020. 
 

Załącznik Nr: 6 Sesja Nr:  XVIII/2020 

DRUK NR: --- Punkt Nr 3 
VIII kadencja RM: 2018-2023 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_bSzafarczyk_122_oswietlenie.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_B.Szafarczyk_decyzje%20podatkowe.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_bSzafarczyk_142_organizacja_ruchu.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_18032020_jbuzek_obnizka_czynszow_lokale_uzytkowe.pdf
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2) Interpelacja w sprawie sporządzenia projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnienia  

z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 2.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.134.2020. 
 

3) Interpelacja w sprawie konsultacji społecznych Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów 

kolejowych. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 2.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.135.2020. 
 

4) Interpelacja w sprawie przedłożenia informacji nt. aktywności gospodarczej firm oraz ilości osób 

bezrobotnych. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 2.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.136.2020. 
 

5) Interpelacja w sprawie sporządzenia projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnienia  

z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

część II. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.139.2020. 

 

6) Interpelacja w sprawie stworzenia grupy zakupowej w celu nabycia środków dezynfekujących 

albo/i usług dezynfekcji. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 15.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.140.2020. 

 
3. Radny Maksymilian Pryga (3) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie remontu fragmentu chodnika przy końcowym przystanku autobusów linii 

numer „15” oraz „22” przy ulicy Juliana Tuwima na osiedlu Złote Łany. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 23.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.126.2020. 
 

2) Interpelacja w sprawie wykonania specjalnych grafik/tablic dedykowanych dla mieszkańców 

dużych osiedli mieszkaniowych dotyczących zasad ochrony przed koronawirusem w blokach, 

wieżowcach i na klatkach schodowych. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 2.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.133.2020. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_jBuzek_134_zwolnienia_podatki.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_jbuzek_135.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_jBuzek_136.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_jBuzek_projekt_uchwaly_II%20cz_139.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_jBuzek_grupa_zakupowa_140.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_mPryga_126_linia_15_22.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_mpryga_31032020_tablice_koronawirus.pdf
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3) Interpelacja w sprawie instalacji tzw. „MASKOMATU” na terenie osiedla Złote Łany. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 22.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.144.2020. 

 
4. Radny Konrad Łoś (2) 
 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie pilnego wdrożenia i przestrzegania nowych restrykcji związanych  

z przewozem osób w środkach publicznego transportu zbiorowego w celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.128.2020. 
 

2) Interpelacja w sprawie częstotliwości kursowania oraz przebiegu linii autobusowych  

MZK nr 7 i 16. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 28.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.158.2020. 

 
5. Radny Rafał Ryplewicz (4) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie możliwości realizacji na terenie lasku Bathelta w Aleksandrowicach 

wybiegu dla psów. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.131.2020. 
 

2) Interpelacja w sprawie obecnej sytuacji budżetowej miasta. 

▪ Data złożenia w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.150.2020. 

 

3) Interpelacja w sprawie prób nielegalnego wyłudzenia spisu wyborców od Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej. 

▪ Data złożenia w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.151.2020. 

 

4) Interpelacja w sprawie wdrożenia oszczędności w tegorocznym budżecie miasta w celu 

zwiększenia pomocy osobom i podmiotom społeczno-gospodarczym, znajdującym się w trudnej 

sytuacji finansowej. 

▪ Data złożenia w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.152.2020. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_mpryga_17042020_maskomat_zlote_lany.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_kLos_transport-koronawirus_128.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_kLos_158_linia_7_16.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_rRyplewicz_wybieg_psy_131.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_rRyplewicz_150.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_rRyplewicz_151_spisy_wyborcow.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_rRyplewicz_152_oszczednosci.pdf
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6. Radna Urszula Szabla (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie wykonania kanalizacji na ul. Taksówkarzy. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 7.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.137.2020. 

 
7. Radny Roman Matyja (2) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie sytuacji ekonomicznej miasta oraz podjętych przez Pana działań w związku 

z rozwijającą się w Bielsku-Białej pandemią Koronawirusa. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 17.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.141.2020. 

 

2) Interpelacja w sprawie usytuowania na osiedlach beskidzkim i karpackim maskomatów. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 22.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.145.2020. 

 
8. Radny Tomasz Wawak (2) 
 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie zapisu znajdującego się w zarządzeniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 17.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.143.2020. 

 

2) Interpelacja w sprawie aktualnych i planowanych działań w zakresie przeciwdziałania skutkom 

suszy. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.153.2020. 

 
9. Radny Jerzy Bauer (2) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Olszówki w okolicy skrzyżowania  

z ul. Różaną. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.148.2020. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_uSzabla_Taksowkarzy_137.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_rMatyja_141_dzialania_pandemia.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_rmatyja_18042020_maskomaty_beskidzkie_karpackie.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_tWawak_143.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_tWawak_153.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_jBauer_148_Rozana.pdf
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2) Interpelacja w sprawie ożywienia ul. 11 Listopada. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.149.2020. 

 
10. Radny Andrzej Gacek (3) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie wydatków w roku 2019. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta  Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.154.2020. 

 

2) Interpelacja w sprawie przekształcenia MZK w spółkę prawa handlowego. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta  Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.155.2020. 

 

3) Interpelacja w sprawie rozbudowy DK52/ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta  Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.156.2020. 

 
Część II. 

INTERPELACJE ZBIOROWE 

 
1. Klub Radnych PiS (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, 

których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 18.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.124.2020. 

 
2. Klub Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” (2) 
 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz 

zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu”. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 19.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.125.2020. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-05/int_jBauer_149_11_Listopada.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_aGacek_154_wydatki_2019.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_aGacek_155_MZK.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_aGacek_156_DK.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_18032020_klos_pakiet_oslonowy_przedsiebiorcy_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_Klub_BB_125.pdf
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2) Interpelacja w sprawie złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu 

komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi 

dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 2.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.132.2020. 

 
3. Radni RM: Maksymilian Pryga, Roman Matyja, Karol Markowski (3) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości ozonowania wszystkich autobusów MZK Bielsko-

Biała realizujących zadania z zakresu komunikacji zbiorowej. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 23.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.127.2020. 

 

2) Interpelacja w sprawie przywrócenia normalnego kursowania wszystkich linii MZK Bielsko-Biała 

wożących pracowników do lokalnych zakładów pracy, które nie zawiesiły bieżącej produkcji. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.130.2020. 
 

3) Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości uruchomienia dodatkowych dyżurów i świetlic dla 

dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w miesiącach lipiec - sierpień br. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 24.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.146.2020. 

 
4. Klub Radnych NIEZALEŻNI.BB (1) 
 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu do przeprowadzania testów na koronawirusa. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 26.03.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.129.2020. 

 
5. Radni RM: Dorota Piegzik-Izydorczyk, Karol Markowski, Roman Matyja, Maksymilian 

Pryga (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu kojców dla psów policyjnych zlokalizowanych  

w bezpośrednim sąsiedztwie i przy ogrodzeniu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Magnolia” 

w Bielsku-Białej. 

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 24.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.147.2020. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_Klub_wBB_132.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_mPryga_rMatyja_kMatyja_127_ozonowanie.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_kMarkowski_mPryga_rMatyja_130_MZK.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_kMarkowski_mPryga_rMatyja_146_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_Niezale%C5%BCni_sprzet_koronawirus_129.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/int_zbiorowa_147_1.pdf
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6. Radni RM: Maksymilian Pryga, Roman Matyja, Karol Markowski, Dariusz Michasiów (1) 
 

Wykaz złożonych interpelacji: 
 

1) Interpelacja w sprawie powrotu do normalnych godzin otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielsku-Białej.  

▪ Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.04.2020 r. 

▪ Interpelacja znajduje się w zbiorze pt. „Wnioski i interpelacje radnych”, 2020 rok: 

RM.0003.157.2020. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-04/zbiorowa_157_PSZOK_2.pdf

