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Protokół Nr XVII/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 17 marca 2020 roku 

 

 

 

 

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

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 

4a. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem 

koronawirusem. 
Punkt 4a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2019. 
SPR. NR 29 
Punkt 5 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

6. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2020 r. o zgłoszonych  

w 2019 roku roszczeniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub 

wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku  

z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach, o których 

mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  

w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1945 ze zm.). 
SPR. NR 30 
Punkt 6 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

7. 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 413 

 

https://bip.um.bielsko.pl/a,73906,spr-nr-29-sprawozdanie-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awan.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,74107,spr-nr-30-informacja-prezydenta-miasta-bielska-bialej-o-zgloszonych-w-2019-roku-roszczeniach-w-trybi.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100500
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. 
DRUK NR 414 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Miastu Bielsku-Białej lub jego jednostkom 

organizacyjnym. 
DRUK NR 398 - II WERSJA 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej. 
DRUK NR 411 
Punkt 10 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 

oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2019 rok. 
DRUK NR 392 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta 

Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2019 roku. 
DRUK NR 393 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej 

do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 394 
Punkt 13 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, 

a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 416 
Punkt 14 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub 

upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów. 
DRUK NR 386 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 397  

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
DRUK NR 388 
Punkt 17 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku. 
DRUK NR 387 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100499
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100565
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100484
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100362
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100363
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100368
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100510
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100290
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100396
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100292
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100291
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19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego  

z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 390 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej". 
DRUK NR 358 – II WERSJA i AUTOPOPRAWKA 

 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 

oraz wysokości cen za te usługi. 
DRUK NR 412 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady finansowania 

ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 395 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 399  
Punkt 23 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-

Białej. 
DRUK NR 400 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”. 
DRUK NR 389 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r. 
DRUK NR 396 

 

26a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 419 
Punkt 26a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

26b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych. 
DRUK NR 420 
Punkt 26b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

27. 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 
Punkt 27 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100346
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100523
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100696
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100491
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100369
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100470
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100471
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100293
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100469
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100560
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100560
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100289
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28. 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 
Punkt 28 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

29. 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 
Punkt 29 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

30. 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 
Punkt 30 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako dz.: 1334/34, obręb 

Kamienica na nieruchomość ozn. jako dz. 1366/9 obręb Kamienica. 
DRUK NR 403 

 

32. 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 
Punkt 32 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

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

lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Rynek 22 w Bielsku-Białej wraz z udziałem  

101/1000 cz. w działce 314 o pow. 340 m
2
 obręb Bielsko Miasto. 

DRUK NR 405 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 927/2, położonej  

w Bielsku-Białej w rejonie ul. Legionów, obręb Biała Miasto. 
DRUK NR 406 

 

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

prawa własności w udziale 1/3 cz. oraz prawa użytkowania wieczystego w 2/3 cz.  

w niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 6461/2 o pow. 96 m
2
 obręb Lipnik. 

DRUK NR 407  

 

36. 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 
Punkt 36 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/817/2018 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

z jednoczesną sprzedażą budynków, położonej przy ul. Ceramicznej. 
DRUK NR 409 

 

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=100474
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100475
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100476
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100479
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100480
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100481
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100482
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38. 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 
Punkt 38 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 3018/26 obręb 

Jaworze na nieruchomość ozn. jako działki 3024/47 i 3024/48 obręb Jaworze. 
DRUK NR 415 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego  

im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic 

położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego założyciela 

"Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela 

Morawieckiego za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 417 
Punkt 40 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego  

im. Jana Olszewskiego dotyczącej uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia  

za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu. 
DRUK NR 418 
Punkt 41 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 
 

42. Sprawy różne. 

  

43. Zakończenie 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, o godzinie 10.01, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik otworzył siedemnastą 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 XVII sesji Rady Miejskiej. 

 

 

                              
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://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100483
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100498
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_1_017_2020.mp3
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Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 17 marca 2020 roku 

uczestniczyło 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób 

stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (nieobecni: Radny 

Andrzej Gacek – nieobecność usprawiedliwiona, Radna Renata Gruszka – 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, Radny Bronisław Szafarczyk – nieobecność usprawiedliwiona, 

Radny Tomasz Wawak – nieobecność usprawiedliwiona, Radny Adam Wykręt – nieobecność 

usprawiedliwiona, Radna Małgorzata Zarębska – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
Porządek XVII sesji Rady Miejskiej: 

 

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

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

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

Okrzesik przeprowadził następujące głosowania: 

 

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

następujących sprawozdań i projektów uchwał:  

a) Sprawozdania Nr 29 w punkcie 5, 

b) Sprawozdania Nr 30 w punkcie 6, 

c) Druku Nr 411 w punkcie 10, 

d) Druku Nr 394 w punkcie 13, 

e) Druku Nr 416 w punkcie 14, 

f) Druku Nr 388 w punkcie 17, 

g) Druku Nr 399 w punkcie 23, 

h) Druku Nr 383 w punkcie 27, 

i) Druku Nr 391 w punkcie 28, 

j) Druku Nr 401 w punkcie 29, 

k) Druku Nr 402 w punkcie 30, 

l) Druku Nr 404 w punkcie 32, 

m) Druku Nr 408 w punkcie 36, 

n) Druku Nr 410 w punkcie 38. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad następujące punkty: 

a) punkt 5 (Spr. Nr 29), tj. przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019,  

b) punkt 6 (Spr. Nr 30), tj. przyjęcie informacji Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2020 r.  

o zgłoszonych w 2019 roku roszczeniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu 

nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości  

w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach,  

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wynik_glosowania_017_2020.pdf
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o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie  

z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), 

c) punkt 10 (Druk Nr 411), tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty 

skarbowej, 

d) punkt 13 (Druk Nr 394), tj. podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły  

I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego 

w Bielsku-Białej, 

e) punkt 14 (Druk Nr 416), tj. podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę  

nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta 

Bielska-Białej, 

f) punkt 17 (Druk Nr 388), tj. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia, 

g) punkt 23 (Druk Nr 399), tj. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  

w Bielsku-Białej, 

h) punkt 27 (Druk Nr 383), tj. 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, 

i) punkt 28 (Druk Nr 391), tj. 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, 

j) punkt 29 (Druk Nr 401), tj. 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, 

k) punkt 30 (Druk Nr 402), tj. 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,  

l) punkt 32 (Druk Nr 404), tj. podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako 

działka 1067/14 obręb Kamienica na nieruchomość ozn. jako działka 1067/16 obręb 

Kamienica, 

m) punkt 36 (Druk Nr 408), tj. 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), 

n) punkt 38 (Druk Nr 410), tj. 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. 
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2) Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej o zdjęcie z porządku 

obrad następujących projektów uchwał:
2
 

a) projektu uchwały w Druku Nr 417 w punkcie 40,  

b) projektu uchwały w Druku Nr 418 w punkcie 41. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad następujące punkty: 

a) punkt 40 (Druk Nr 417), tj. podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa 

Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu w przestrzeni publicznej – jednej  

z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego założyciela 

"Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela 

Morawieckiego za niezasługującą na uwzględnienie, 

b) punkt 41 (Druk Nr 418), tj. podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa 

Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana 

Smolenia za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu. 

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

uchwały w Druku Nr 419 oraz projektu uchwały w Druku Nr 420. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6  

do protokołu. 
 

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

punkty:  

a) punkt 26a (Druk Nr 419), tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2  

do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania  

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Bielsko-Biała, 

b) punkt 26b (Druk Nr 420), tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat  

za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

                              
2
 Zdjęcie punktów uzgodniono z wnoszącymi petycję. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_017_2020.pdf
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4) Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu pt. „Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w związku  

z zagrożeniem koronawirusem”. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 4a,  

pt. „Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem 

koronawirusem.”. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przekazał informacje uzupełniające do porządku  

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

uchwał oraz autopoprawki. Uwzględniając powyższe Rada Miejska obradowała: 
 

1) w punkcie 9. porządku obrad nad II wersją projektu uchwały w sprawie niedochodzenia 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Bielsku-

Białej lub jego jednostkom organizacyjnym (Druk Nr 398 – II wersja), 

2) w punkcie 20. porządku obrad nad II wersją projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej" 

wraz z autopoprawką (Druk Nr 358 – II wersja i autopoprawka). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wycofaniu propozycji wprowadzenia  

do porządku XVII sesji RM projektu uchwały w Druku Nr 421 (z inicjatywy Komisji BiS)  

– w sprawie akceptacji dla inicjatywy nadania imienia „3. Pułku Strzelców Podhalańskich” 

Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej. 

 
Uwzględniając powyższe Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

przyjęcie porządku XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    p r z y j ę ł a    porządek XVII sesji Rady Miejskiej. 

 
Porządek XVII sesji Rady Miejskiej: str. 1-5. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wynik_glosowania_017_2020.pdf
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lutego  

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.
3
 

 

W okresie międzysesyjnym, tj. między 18 lutego 2020 roku a 16 marca 2020 roku, Radni Rady 

Miejskiej złożyli 46 interpelacji, w tym:  

▪ 34 interpelacje indywidualne,  

▪ 12 interpelacji zbiorowych. 

 
Interpelacje indywidualne złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Bronisław Szafarczyk (2),  

2) Radny Maksymilian Pryga (3),   

3) Radny Konrad Łoś (7),  

4) Radny Rafał Ryplewicz (6),  

5) Radny Roman Matyja (4),  

6) Radny Jerzy Bauer (1),  

7) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk (2),  

8) Radna Urszula Szabla (1),  

9) Radny Janusz Buzek (3),  

10) Radny Dariusz Michasiów (1),  

11) Radny Andrzej Gacek (3),  

12) Radny Marcin Litwin (1). 

 
Interpelacje zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Szczepan Wojtasik, Radny Maksymilian Pryga (4),  

2) Klub Radnych PiS (1),  

3) Radny Jerzy Bauer, Radny Roman Matyja, Radny Rafał Ryplewicz (2),  

4) Radna Barbara Waluś, Radny Konrad Łoś (1),  

5) Klub Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” (1),  

6) Radny Dariusz Michasiów, Radny Piotr Kochowski (1),  

7) Radny Konrad Łoś, Radny Andrzej Gacek, Radny Marcin Litwin (1), 

8) Radny Janusz Okrzesik, Radny Jerzy Bauer, Radny Tomasz Wawak (1). 

 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach Radnych RM 

złożona na sesji w dniu 17 marca 2020 roku stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 
 

                              
3
 Interpelacje nie były wygłaszane na sesji Rady Miejskiej. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_2_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_3_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_3_017_2020.mp3
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Ad 4 
Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości  

 

W przedmiotowym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień.  

 
Ad 4a 
Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem koronawirusem 

 

Punkt 4a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Informację Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Janusz Buzek, 

2) Naczelnik Zarządzania Kryzysowego Pan Adam Caputa, 

3) Zastępca Prezydenta Miasta Adam Ruśniak, 

4) Radny Jerzy Bauer, 

5) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, 

6) Radny Marcin Litwin, 

7) Sekretarz Miasta Igor Kliś,  

8) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński,  

9) Radny Maksymilian Pryga, 

10) Radna Barbara Waluś, 

11) Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Kucia, 

12) Radny Konrad Łoś. 

 
Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 

 

Punkt 5 (Spr. Nr 29) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_4_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_4a_017_2020.mp3
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Ad 6 
Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2020 r. o zgłoszonych w 2019 roku roszczeniach w trybie 

art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach, o których 

mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 

 

Punkt 6 (Spr. Nr 30) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 7 
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 

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej projekty uchwał w Drukach 413 i 414 (ujętych 

w punktach 7 i 8 porządku obrad) przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński.  
Do projektu uchwały w Druku Nr 413 Skarbnik Miasta zgłosił autopoprawkę Prezydenta 

Miasta. Uwzględniając powyższe: 

▪ na stronie 48 projektu uchwały zapis „Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji  

w latach 2020-2020 zostały zwiększone o łączną kwotę:” otrzymał brzmienie „Wydatki 

bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020-2022 zostały zwiększone o łączną 

kwotę:”, 

▪ na stronie 49 projektu uchwały zapis „2020: + 2.200.000,00: Inne przychody niezwiązane  

z zaciągnięciem długu; + 1.800,000,00 (poz. 4.5) – spłata VII raty pożyczki udzielonej 

Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-

Białej w 2020 r. w kwocie 13.000,000,00;” otrzymał brzmienie „2020: + 2.200.000,00:  

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu; + 2.200,000,00 (poz. 4.5) – spłata  

VII raty pożyczki udzielonej Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu 

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w 2020 r. w kwocie 13.000,000,00;”, 

▪ na stronie 44 projektu uchwały – zapis w tabeli «„1.3.2.57 „Interaktywne Centrum Bajki. - 

Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Miasta”» otrzymał brzmienie «„Interaktywne 

Centrum Bajki i Animacji. - Cel: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Miasta.”». 

 
Informację nt. pozytywnych opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej, wydanych do projektów uchwał w Drukach Nr 413-414, przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały (Druk Nr 413) uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ 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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 413) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_7_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_7_017_2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/378/2020 

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). 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok  

 

Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 414) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74298,uchwala-nr-xvii3782020-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xiv2972019-rady-miejskiej-w-bielsku-bialejz-dnia-.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_8_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_017_2020.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/379/2020 

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 9 
Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Miastu Bielsku-Białej lub jego jednostkom organizacyjnym 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Szczepan Wojtasik,  

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
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 398 – wersja I i 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 14 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

https://bip.um.bielsko.pl/a,74299,uchwala-nr-xvii3792020-w-sprawie-zmian-budzetu-miasta-bielska-bialej-na-2020-rok.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_9_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_9_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_017_2020.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/380/2020 

w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych  

mających charakter cywilnoprawny  

przypadających Miastu Bielsku-Białej  

lub jego jednostkom organizacyjnym  
 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia  

2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej  

 

Punkt 10 (Druk Nr 411) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku -

Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej  

za 2019 rok  

 

Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały, 

przekazał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 392) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

https://bip.um.bielsko.pl/a,74314,uchwala-nr-xvii3802020-w-sprawie-niedochodzenia-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnopra.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_11_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wynik_glosowania_017_2020.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/381/2020 

w sprawie przyjęcia informacji  

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  

w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa  

i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych  

miasta Bielska-Białej za 2019 rok  

 

 

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

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku -Białej 

oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego 

w 2019 roku  

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 393) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/382/2020 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  

Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej  

oraz informacji o stanie porządku  

i bezpieczeństwa publicznego na terenie  

miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego  

w 2019 roku  
 

 

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

 

https://bip.um.bielsko.pl/a,74300,uchwala-nr-xvii3812020-w-sprawie-przyjecia-informacji-komendanta-miejskiego-panstwowej-strazy-pozarn.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_12_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74301,uchwala-nr-xvii3822020-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-komendanta-miejskiego-policji.html
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej 

 

Punkt 13 (Druk Nr 394) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

28 stycznia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne 

inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej  

 

Punkt 14 (Druk Nr 416) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom 

zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych 

stypendiów  

 

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Przemysław Smyczek. 

 
Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały, 

przekazał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 386) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_15_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_017_2020.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/383/2020 

w sprawie określenia szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania stypendiów osobom  

zajmującym się twórczością artystyczną,  

opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury  

oraz wysokości tych stypendiów  
 

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

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała  

 

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki 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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 397) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/384/2020 

w sprawie kontynuowania zadania  

Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia  

powiatowej biblioteki publicznej  

przez Gminę Bielsko-Biała  

 

 

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

https://bip.um.bielsko.pl/a,74315,uchwala-nr-xvii3832020-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-warunkow-i-trybu-przyznawania-stypendiow-o.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_16_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74312,uchwala-nr-xvii3842020-w-sprawie-kontynuowania-zadania-powiatu-bielskiego-w-zakresie-prowadzenia-pow.html
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

 

Punkt 17 (Druk Nr 388) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku  

 

Informację nt. pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej, wydanej do projektu uchwały, 

przekazał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

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 387) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/385/2020 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku  

 

 

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_18_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_18_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74313,uchwala-nr-xvii3852020-w-sprawie-przyjecia-rocznego-sprawozdania-z-realizacji-zadan-z-zakresu-wspier.html
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Ad 19 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej 

 

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 390) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/386/2020 

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia  

Statutu Żłobka Miejskiego  

z siedzibą w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Miasta Bielska-Białej" 

 

Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwał wraz z autopoprawką. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś,  

2) Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ireneusz Kiecak,  

3) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk (wniosek o głosowanie 

projektu uchwały). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_19_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74316,uchwala-nr-xvii3862020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-statutu-zlobka-miejskiego-z-siedziba-.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_20_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_20_017_2020.mp3
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Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (II wersja), 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (II wersja).  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 358 – II wersja i autopoprawka) 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 14 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 11 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/387/2020 

w sprawie przyjęcia  

"Zasad wynajmowania lokali  

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  

Miasta Bielska-Białej"  
 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 

Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

 

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Kucia. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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”, 2020 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 412) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74319,uchwala-nr-xvii3872020-w-sprawie-przyjecia-zasad-wynajmowania-lokali-wchodzacych-w-sklad-mieszkaniow.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_21_017_2020.mp3


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

XVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

 w dniu 17 marca 2020 roku 
RM.0002.3.2020 

 

 

Strona 22 z 34 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/388/2020 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  

świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  
 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska  

na terenie miasta Bielska-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Danuta Przybyło. 

 
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 395) 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 14 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74320,uchwala-nr-xvii3882020-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-rodzaju-dodatkowych-uslug-swiadczony.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_22_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_22_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/17_wynik_glosowania_017_2020.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/389/2020 

w sprawie uchwalenia Regulaminu  

określającego zasady finansowania ochrony środowiska  

na terenie miasta Bielska-Białej 
 

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

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej 

 

Punkt 23 (Druk Nr 399) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Danuta Przybyło. 

 
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 400) 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 14 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

https://bip.um.bielsko.pl/a,74317,uchwala-nr-xvii3892020-w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-okreslajacego-zasady-finansowania-ochrony-sro.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_24_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wynik_glosowania_017_2020.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/390/2020 

w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody  

w Bielsku-Białej  

 

 

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

 
Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt”  

 

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Wiesław Maj. 

 
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 389) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/391/2020 

w sprawie zmiany statutu  

jednostki budżetowej pod nazwą  

„Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”  
 

 

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

https://bip.um.bielsko.pl/a,74318,uchwala-nr-xvii3902020-w-sprawie-zniesienia-formy-ochrony-pomnikow-przyrody-w-bielsku-bialej.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_25_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_25_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/19_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74311,uchwala-nr-xvii3912020-w-sprawie-zmiany-statutu-jednostki-budzetowej-pod-nazwa-miejskie-schronisko-d.html
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r. 

 

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Wiesław Maj. 

 
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 396) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/392/2020 

w sprawie przyjęcia Programu  

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r.  

 

 

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

 
Ad 26a 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania  

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała  

 

Punkt 26a – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 419, a także informację dotyczącą projektu uchwały  

w Druku Nr 420 (w punkcie 26b) przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Szymon 

Oleksiuk.  

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/20_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74304,uchwala-nr-xvii3922020-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiega.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26a_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26a_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26a_017_2020.mp3
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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 419) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/393/2020 

w sprawie zmiany załącznika nr 2  

do uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków korzystania  

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała  

 

 

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

 
Ad 26b 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r.  

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych   

 

Punkt 26b – został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
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 420) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2020 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/21_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74305,uchwala-nr-xvii3932020-w-sprawie-zmiany-zalacznika-nr-2-do-uchwaly-nr-vi1022011-rady-miejskiej-w-bie.html
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26b_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_26b_017_2020.mp3
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/394/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r.  

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych  

 

 

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

 
Ad 27 
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  

 

Punkt 27 (Druk Nr 383) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 28 
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 

 

Punkt 28 (Druk Nr 391) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 29 
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 

 

Punkt 29 (Druk Nr 401) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/22_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74302,uchwala-nr-xvii3942020-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-v682011-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-dnia-8-.html
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Ad 30 
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  

 

Punkt 30 (Druk Nr 402) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako dz.: 1334/34, obręb Kamienica na nieruchomość  

ozn. jako dz. 1366/9 obręb Kamienica  

 

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 403) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/395/2020 

w sprawie zamiany nieruchomości  

ozn. jako dz.: 1334/34, obręb Kamienica  

na nieruchomość ozn. jako dz. 1366/9  

obręb Kamienica  

 

 

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_31_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_31_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/23_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74303,uchwala-nr-xvii3952020-w-sprawie-zamiany-nieruchomosci-ozn-jako-dz-133434-obreb-kamienica-na-nieruch.html
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Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 1067/14 obręb Kamienica na nieruchomość 

ozn. jako działka 1067/16 obręb Kamienica  

 

Punkt 32 (Druk Nr 404) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej lokalu mieszkalnego nr 1 

przy ul. Rynek 22 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 101/1000 cz. w działce 314 o pow. 340 m
2
 obręb Bielsko Miasto 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
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 405) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/396/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

na rzecz Gminy Bielska-Białej lokalu mieszkalnego nr 1  

przy ul. Rynek 22 w Bielsku-Białej wraz z udziałem  

101/1000 cz. w działce 314 o pow. 340 m
2
  

obręb Bielsko Miasto  
 

 

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_33_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_33_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/24_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74306,uchwala-nr-xvii3962020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-na-rzecz-gminy-bielska-bialej-lokalu-mie.html
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Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 927/2, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Legionów, obręb Biała 

Miasto 

 

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 406) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/397/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działka 927/2, położonej w Bielsku-Białej  

w rejonie ul. Legionów, obręb Biała Miasto  

 

 

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_34_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_34_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/25_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74309,uchwala-nr-xvii3972020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-stanowiace.html
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Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej prawa własności w udziale 

1/3 cz. oraz prawa użytkowania wieczystego w 2/3 cz. w niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 6461/2  

o pow. 96 m
2
 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 407) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/398/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

na rzecz Gminy Bielska-Białej prawa własności  

w udziale 1/3 cz. oraz prawa użytkowania wieczystego  

w 2/3 cz. w niezabudowanej nieruchomości  

ozn. jako działka 6461/2 o pow. 96 m
2
  

obręb Lipnik  

 

 

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

 
Ad 36 
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 

 

Punkt 36 (Druk Nr 408) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_35_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_35_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_35_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/26_wynik_glosowania_017_2020_0.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74310,uchwala-nr-xvii3982020-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-na-rzecz-gminy-bielska-bialej-prawa-wlas.html
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Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/817/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja  

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, z jednoczesną sprzedażą budynków, położonej przy ul. Ceramicznej 

 

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 409) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/399/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/817/2018  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w użytkowanie wieczyste nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

z jednoczesną sprzedażą budynków,  

położonej przy ul. Ceramicznej 

 

 

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

 
Ad 38 
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 

 

Punkt 38 (Druk Nr 410) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_37_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_37_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_37_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/27_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74307,uchwala-nr-xvii3992020-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xli8172018-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-dnia.html
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Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 3018/26 obręb Jaworze na nieruchomość  

ozn. jako działki 3024/47 i 3024/48 obręb Jaworze 

 

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Nieruchomości Monika Kliś. 

 
Opinia Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 415, 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 415) 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 15 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z programu H.E.R.) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XVII/400/2020 

w sprawie zamiany nieruchomości  

ozn. jako działka 3018/26 obręb Jaworze  

na nieruchomość ozn. jako działki 3024/47 i 3024/48  

obręb Jaworze  

 

 

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

 
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu 

w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego 

założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego  

za niezasługującą na uwzględnienie 

 

Punkt 40 (Druk Nr 417) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_39_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_39_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/28_wynik_glosowania_017_2020.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/a,74308,uchwala-nr-xvii4002020-w-sprawie-zamiany-nieruchomosci-ozn-jako-dzialka-301826-obreb-jaworze-na-nier.html


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

XVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

 w dniu 17 marca 2020 roku 
RM.0002.3.2020 

 

 

Strona 34 z 34 

 

Ad 41 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej 

uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym  

w uzasadnieniu 

 

Punkt 41 (Druk Nr 418) został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
Ad 42 
Sprawy różne  

 

W tym punkcie obrad nie odnotowano żadnych wystąpień. 

 
Ad 43 
Zakończenie obrad  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

XVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 11.52. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 –  Zaproszenie: XVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 17 marca 2020 roku 

Załącznik Nr 2 –  Lista obecności Radnych: XVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 17 marca  

    2020 roku 

Załącznik Nr 3 –  Lista obecności gości: XVII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 17 marca  

    2020 roku 

Załącznik Nr 4 –  Płyta CD – nagranie dźwiękowe XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  

    17 marca 2020 roku 

Załącznik Nr 5 –  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach Radnych 

   RM złożona na sesji w dniu 17 marca 2020 roku 

Załącznik Nr 6 –  Wyniki głosowań  

Załącznik Nr 7 –  Uchwały podjęte podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  

    17 marca 2020 roku (dokumenty z podpisami elektronicznymi Naczelników  

    Wydziałów/Dyrektorów mjo) 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_42_017_2020.mp3
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pkt_43_017_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 17 marca 2020 roku 

 
 

W okresie międzysesyjnym, tj. między 18 lutego 2020 roku a 16 marca 2020 roku, Radni Rady 

Miejskiej złożyli 46 interpelacji, w tym:  

▪ 34 interpelacje indywidualne,  

▪ 12 interpelacji zbiorowych. 

 

 

 

 

1. Radny Bronisław Szafarczyk (2) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.02.2020 r. 

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

RM.0003.76.2020 

 

2) Interpelacja w sprawie wykorzystania hałcnowskiej ulicznej kamery internetowej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 9.03.2020 r. 

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

RM.0003.93.2020 

 
2. Radny Maksymilian Pryga (3) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie pilnego remontu słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy 

skrzyżowaniu ulic Jutrzenki i Podgórze (osiedle Złote Łany), który w obecnym stanie stwarza 

realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych i ruchu samochodów. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.02.2020 r. 

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

RM.0003.77.2020 

 

2) Interpelacja w sprawie przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy  

i modernizacji chodnika wzdłuż kościoła pw. św. Józefa na osiedlu Złote Łany (ulica Złotych 

Kłosów od ulicy Podgórze) oraz określenia szacunkowych ram czasowych w jakich mogłaby 

zostać zrealizowana zgodnie z dyscypliną finansów publicznych. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 27.02.2020 r. 

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

RM.0003.78.2020 

Załącznik Nr: 5 Sesja Nr:  XVII/2020 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-02/int_bSzafarczyk_krawezniki_76.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_bSzafarczyk_kamera_93.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-02/int_mPryga_77_slup_oswitleniowy_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-02/int_mPryga_78_dokumetacja.pdf
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3) Interpelacja w sprawie rozważenia instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV przy ulicach 

Juliana Tuwima oraz Maksyma Gorkiego na terenie osiedla Złote Łany lub podjęcia innych, 

alternatywnych działań zaradczych zgodnie z kompetencjami Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 5.03.2020 r. 

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

RM.0003.89.2020 

 
3. Radny Konrad Łoś (7) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie powiązania budowy kolejnych etapów ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 

rzeki Wapienica z zabezpieczeniem odpowiedniej infrastruktury parkingowej w obrębie  

ul. Jaworzańskiej i ul. Leśników (początek II etapu budowy ścieżki) celem odciążenia notorycznie 

przepełnionego parkingu przy ul. Tartacznej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 3.03.2020 r. 

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

RM.0003.79.2020 

 

2) Interpelacja w sprawie naprawy pomnika Bolka i Lolka oraz utrzymania w należytym stanie 

kompozycji rzeźbiarskich obrazujących bohaterów seriali tworzonych w Studium Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 3.03.2020 r. 

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

RM.0003.80.2020 

 

3) Interpelacja w sprawie przystąpienia do kompleksowego remontu nawierzchni 

kilkudziesięciometrowego sięgacza ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej poprzez wykonanie 

nawierzchni z masy bitumicznej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 3.03.2020 r. 

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

RM.0003.81.2020 

 

4) Interpelacja w sprawie przedłożenia informacji na temat odstąpienia przez Przedsiębiorstwo 

Komunalne „Therma” Sp. z o.o. od możliwości skorzystania z zewnętrznego dofinansowania  

do modernizacji sieci ciepłowniczej w kontekście prowadzonej przez miasto polityki nadzoru 

właścicielskiego. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 3.03.2020 r. 

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

RM.0003.82.2020 

 

5) Interpelacja w sprawie usuwania barier architektonicznych w gminnych budynkach mieszkalnych 

oraz obiektach użyteczności publicznej przy wykorzystaniu wsparcia z Funduszu Dostępności.  

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 10.03.2020 r. 

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

RM.0003.94.2020 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_M.Pryga_monitoring%20wizyjny%20os.Z%C5%82ote%20%C5%81any.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_KLOS_Tartaczna_79_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_kLOS_Bolek_Lolek_80.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_kLOS_Zwirzyniecka_81.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_kLOS_THERMA_82.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_kLOS_bariery_94.pdf
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6) Interpelacja w sprawie rozważenia zawieszenia pobierania opłat w strefie płatnego parkowania  

w czasie zagrożenia epidemicznego.  

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.118.2020 

 

7) Interpelacja w sprawie aktualnej liczby budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy 

oraz nieruchomości komunalnych, których stan techniczny został oceniony jako zły. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.119.2020 

 
4. Radny Rafał Ryplewicz (6) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie planowanej likwidacji linii autobusowej nr 28. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 5.03.2020 r. 

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

RM.0003.83.2020 

 

2) Interpelacja w sprawie remontu ulicy Kąpielowej w Mikuszowicach Śląskich.  

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 11.03.2020 r. 

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

RM.0003.88.2020 

 

3) Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy generała Kazimierza 

Sosnkowskiego w obrębie osiedla Karpackiego. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 6.03.2020 r. 

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

RM.0003.90.2020 

 

4) Interpelacja w sprawie zachęt do przyłączania istniejących budynków mieszkalnych do miejskiej 

sieci ciepłowniczej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 11.03.2020 r. 

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

RM.0003.95.2020 

 

5) Interpelacja w sprawie udostępnienia poza sezonem części sportowo-rekreacyjnej pływalni „Start” 

w Mikuszowicach Śląskich. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 11.03.2020 r. 

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

RM.0003.96.2020 

 

6) Interpelacja w sprawie powstania pierwszej tężni solankowej w Bielsku-Białej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.107.2020 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_kLos_strefy_118_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_kLos_budynki_zly_stan_119_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_R.Ryplewicz_likwid.linii%20aut.nr28.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_R.Ryplewicz_remont%20ul.Kapielowej.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_rRyplewicz_90_przejscie.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_rRyplewicz_przylacza.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_rRyplewicz_Start_96.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_RRyplewicz_teznia_107.pdf
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5. Radny Roman Matyja (4) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Krzemiennej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 9.03.2020 r. 

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

RM.0003.91.2020 

 

2) Interpelacja w sprawie przeprowadzenia remontu ulicy Młodzieżowej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 9.03.2020 r. 

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

RM.0003.92.2020 

 

3) Interpelacja w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych  

od mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.99.2020 

 

4) Interpelacja w sprawie utrzymania czystości na przystankach autobusowych MZK oraz w innych 

miejscach publicznych. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.100.2020 

 
6. Radny Jerzy Bauer (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie projektu przebudowy i remontu ulicy Pocztowej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.102.2020 

 
7. Radna Dorota Piegzik-Izydorczyk (2) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie umieszczenia sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Andrzej 

Boboli z ulicą Armii Krajowej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.104.2020 

 

2) Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Grzybowej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.105.2020 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_rMatyja_Krzemienna_91.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_rMatyja_Mlodziezowa_92.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_rMatyja_99_wielogabarytowe.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_rMatyja_100_przystanki_zdjecia.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_jBauer_Pocztowa.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_DPiegzik_sygnalizacja_104.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_dPiegzik_Grzybowa.pdf
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8. Radna Urszula Szabla (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie organizacji ruchu na osiedlu Biała Krakowska. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.106.2020 

 
9. Radny Janusz Buzek (3) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie drogi prywatnej w rejonie ulicy Karpackiej 191. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.109.2020 

 

2) Interpelacja w sprawie zmiany koncepcji rozbudowy kładki nad ulicą Warszawską i dworcem 

PKP. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.00030.110.2020 

 

3) Interpelacja w sprawie strategii rozwoju Bielska-Białej do roku 2030. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.111.2020 

 
10. Radny Dariusz Michasiów (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie remontu ulicy Kamieniec Podolski. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.112.2020 

 
11. Radny Andrzej Gacek (3) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie uporządkowania oznakowania i poprawy bezpieczeństwa dróg na Osiedlu 

Biała Krakowska. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.115.2020 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_uSzabla_Biala_Krakowska_106.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_jBuzek_Karpacka_191.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_jBuzek_kladkka_PKP.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_jBuzek_strategia.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_dMichasiow_Kamieniec_Podolski.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_aGacek_drogi_biala_Krakowska.pdf
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2) Interpelacja w sprawie budynku przy ulicy Batorego 10. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.116.2020 

 

3) Interpelacja w sprawie uchwały Nr XV/331/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

28 stycznia 2020 roku w sprawie regulaminu dla nauczycieli. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.117.2020 

 
12. Radny Marcin Litwin (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 100 tys. złotych dla rad 

osiedlowych na inwestycje drogowe. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.120.2020 

 
Część II. 

INTERPELACJE ZBIOROWE 

 
1. Radni RM: Szczepan Wojtasik, Maksymilian Pryga (4) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie wykonania doraźnego przejścia dla pieszych przy ulicy Górskiej w rejonie 

sklepu „Lewiatan” oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy bezpieczeństwa pieszych  

na pozostałych przejściach zlokalizowanych na całym odcinku ulicy Górskiej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 5.03.2020 r. 

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

RM.0003.84.2020 

 

2) Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia ciągu pieszych łączącego ulicę Szczęśliwą z ulicą 

Łagodną oraz ulicą Mariana Langiewicza. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 5.03.2020 r. 

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

RM.0003.85.2020 

 

3) Interpelacja w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Szczęśliwej 

(między ulicą Bracką a ulicą Źródlaną) w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 5.03.2020 r. 

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

RM.0003.86.2020 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_aGacek_Batorego_10.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_aGacek_uchwala_regulamin.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_mLitwin_100_RO_120_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_M.Pryga%2CSz.Wojtasik_przej%C5%9Bcie%20dla%20pieszych%20ul.G%C3%B3rska.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int.M.Pryga%2CSz.Wojtasik_o%C5%9Bwietlenie%20ul.Szcz%C4%99%C5%9Bliwa.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_M.Pryga%2CSz.Wojtasik_asfalt%20ul.Szcz%C4%99%C5%9Bliwa.pdf
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4) Interpelacja w sprawie wykonania ciągu pieszych wzdłuż boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 

(dawna Szkoła Podstawowa nr 12), który skomunikuje ulicę Góralską oraz wszystkie przyległe  

i sąsiadujące ulice z ulicą Żywiecką w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 5.03.2020 r. 

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

RM.0003.87.2020 

 
2. Klub Radnych PiS (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 11.03.2020 r. 

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

RM.0003.97.2020 

 
3. Radni RM: Jerzy Bauer, Roman Matyja, Rafał Ryplewicz (2) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie rozbudowy drogi przy Szkole Podstawowej nr 37 na os. Karpackim. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.98.2020 

 

2) Interpelacja w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Babiogórskiej z wyjazdem ze sklepu 

Tesco. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.101.2020 

 
4. Radni RM: Barbara Waluś, Konrad Łoś (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie sposobu przeprowadzania konsultacji dla nowej strategii rozwoju miasta 

oraz poniesionych dotychczas przez miasto z tego tytułu kosztów. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 12.03.2020 r. 

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

RM.0003.103.2020 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_M.Pryga%2CSz.Wojtasik_ci%C4%85g%20pieszych%20wzd%C5%82u%C5%BC%20boiska%20SP%20nr%2033.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_PiS_ronda_97_3.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_JBauer_rMatyja_rRyplewicz_SP_37_98.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_jBauer_rMatyja_rRyplewicz_Tesco.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_bWalus_kLos_103_strategia_konsultacje.pdf
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5. Klub Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride”  

w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć 

komunikacji zbiorowej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.108.2020 

 
6. Radni RM: Dariusz Michasiów, Piotr Kochowski (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie remontu ulicy Zawiłej. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.113.2020 

 
7. Radni RM: Konrad Łoś, Andrzej Gacek, Marcin Litwin (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1)  Interpelacja w sprawie renowacji „Krzyża Pamięci” znajdującego się obok dawnej siedziby 

Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 30. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.114.2020 

 
8. Radni RM: Janusz Okrzesik, Jerzy Bauer, Tomasz Wawak (1) 

 

Wykaz złożonych interpelacji: 

 

1) Interpelacja w sprawie powołania zespołu koordynatorów projektów budżetu obywatelskiego. 

 Data złożenia interpelacji w sekretariacie Prezydenta Miasta: 16.03.2020 r. 

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

RM.0003.121.2020 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_klub_Wspolnie_108_Park_and_ride_4.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_dMichasiow_pKochowski_zawila_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_kLos_aGacek_mLitwin_%2B_UB_1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-03/int_JO_JB_TW_budzet_obyw_1.pdf

