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Protokół Nr XXXVII/2021 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

w zdalnym trybie obradowania,  

tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

w dniu 18 listopada 2021 roku 

 
 
 

 

 

Obecni podczas XXXVII 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 XXXVII sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem przyjętych przez Radę Miejską zmian: 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie  

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 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 oraz o zgłoszonych żądaniach 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).  
SPR. NR 52 

 

5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku 

szkolnym 2020/2021. 
SPR. NR 53 – PO KOREKCIE 

 

5a.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie solidarności z polskimi 

służbami strzegącymi granicy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z atakiem 

hybrydowym na Polskę ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. 
DRUK NR 923 
Projekt uchwały w Druku Nr 923 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania  

w punkcie 1. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej. 
DRUK NR 910 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 911 

 

https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/R4ePlhULFgr3pYp
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/R4ePlhULFgr3pYp
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/R4ePlhULFgr3pYp
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/R4ePlhULFgr3pYp
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/R4ePlhULFgr3pYp
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/R4ePlhULFgr3pYp
https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/R4ePlhULFgr3pYp
https://bip.um.bielsko.pl/a,80048,spr-nr-52-informacja-prezydenta-miasta-bielska-bialej-o-zgloszonych-w-2020-roku-roszczeniach-w-trybi.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,80009,spr-nr-53-informacja-o-realizacji-zadan-oswiatowych-miasta-bielska-bialej.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171240
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170565
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170566
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7a.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta  

Bielska-Białej. 
DRUK NR 922 
Projekt uchwały w Druku Nr 922 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania  

w punkcie 1. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/640/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu  

i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, 

w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
DRUK NR 879 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów  

i akcji przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 906 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”. 
DRUK NR 886 – II WERSJA 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030. 
DRUK NR 887 – II WERSJA 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Oddziaływań Korekcyjno-

Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Bielska-Białej na lata  

2021-2030. 
DRUK NR 888 – II WERSJA 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2022 rok. 
DRUK NR 889 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego 

Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  

- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu  

za rok 2020 oraz prognozy na lata 2021-2023. 
DRUK NR 898 

 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XXX/707/2021 Rady Miejskiej z dnia  

18 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2021. 
DRUK NR 907 

 

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

Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 908 

 

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

wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 909 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171239
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=165015
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170416
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170420
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170422
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170421
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=168041
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=169972
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170417
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170418
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170419
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18. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 
DRUK NR 890  

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania. 
DRUK NR 885 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/276/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy 

realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała 

Komorowice. 
DRUK NR 899 

 

20a. 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 919 
Projekt uchwały w Druku Nr 919 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania  

w punkcie 1. 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/340/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024". 
DRUK NR 917 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu na rok 2022. 
DRUK NR 912 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 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 913 i AUTOPOPRAWKA 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 900 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/344/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania 

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
DRUK NR 905 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=168065
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=167829
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170124
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171136
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170571
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170572
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170709
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171217
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170404
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170415
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26. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy  

lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na rzecz najemców w trybie 

bezprzetargowym. 
DRUK NR 914 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały NR IX/161/2019 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia na czas 

nieoznaczony zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m2, oznaczonej jako dz. 39/174 

obręb Wapienica, położonej przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 894 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny  

na rzecz Powiatu Bielskiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała. 
DRUK NR 895 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
DRUK NR 896 – II WERSJA 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 657 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 897 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. 336/46  

i dz. 6713, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Letniej, obręb Lipnik, na rzecz  

jej współwłaścicielki. 
DRUK NR 915 

 

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

zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren 

położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów  

i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie. 
DRUK NR 891  

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe  

od ul. Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego. 
DRUK NR 892 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Lipnicką  

a ul. Juliana Tuwima, na wschód od ul. Złote Łany. 
DRUK NR 893 

 

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

zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony 

w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy 

Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki. 
DRUK NR 916 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170567
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=169732
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=169984
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171138
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=169985
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170569
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=168042
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=168043
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=168044
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170570
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36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”  

Pani Danucie Bobie. 
DRUK NR 918 

 

37. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej podjęcia przez Radę  

Miejską uchwały w sprawie przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niezaszczepionych  

na COVID-19 za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 901 

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 lipca 2021 roku Pana Ł______ K___ 

na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 

naruszenie interesów skarżących oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy 

dotyczącej postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi 

gminnej ul. Antycznej w Bielsku-Białej” . 
DRUK NR 902 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T_____ N____ 

na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie odmowy 

przyznania wolnych czwartków od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. 
DRUK NR 903 
Projekt uchwały w Druku Nr 903 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T_____ N____ 

na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie 

negatywnego stanowiska dotyczącego prośby o niepełnienie funkcji wychowawcy w roku 

szkolnym 2021/2022. 
DRUK NR 904 
Projekt uchwały w Druku Nr 904 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

41. Sprawy różne.  

 

42. Zamknięcie obrad. 
 

 

 

 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 

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

Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta, trzydziestą siódmą sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (godzina 10.03). Sesja Rady Miejskiej 

odbywała się w zdalnym trybie obradowania. 

 

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

rejestrujących obraz i dźwięk Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił klauzulę 

informacyjną w ww. sprawie.1 

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

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

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

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

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170718
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170407
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170408
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170409
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170410
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik dokonał sprawdzenia obecności/quorum poprzez 

system eSesja (zgłoszonych 20 Radnych). 

 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność XXXVII sesji Rady Miejskiej,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 18 listopada 2021 roku 

uczestniczyło 25 Radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił powody wprowadzonej zmiany w zakresie trybu 

obradowania Rady Miejskiej w dniu 18 listopada 2021 roku (tryb zdalny z uwagi na rosnącą 

liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz rekomendacje Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego). 

 
1. Porządek XXXVII sesji RM  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił proponowane zmiany do porządku  

XXXVII sesji. 

 

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

przeprowadził następujące głosowania: 

 

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

projektu uchwały 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 919). 

 

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

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

do protokołu do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 20a,  

tj. 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 

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

internetowej Rady Miejskiej Bielska-Białej, na tablicy ogłoszeń. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wynik_glosowania_037_2021_p_01.pdf
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2) Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie  

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej (Druk Nr 922). 

 

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

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

do protokołu do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 7a.,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta  

Bielska-Białej. 

 
3) Głosowanie nad wnioskiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska  

w przedmiocie solidarności z polskimi służbami strzegącymi granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z atakiem hybrydowym na Polskę ze strony reżimu Aleksandra 

Łukaszenki (Druk Nr 923). 

 

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

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 9 

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

do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej  

oraz głosu „wstrzymującego się” Radnego Karola Markowskiego (zgłoszenie  

do protokołu). 

 
W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 10 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a   do porządku obrad punkt 5a.,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie solidarności z polskimi 

służbami strzegącymi granicy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z atakiem hybrydowym 

na Polskę ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.  

 
4) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zdjęcie z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T____ 

N____ na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie 

odmowy przyznania wolnych czwartków od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 

2021/2022 (Druk Nr 903). 

Wniosek Komisji – Załącznik Nr 5 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wynik_glosowania_037_2021_p_01.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_037_2021_p_01.pdf
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Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

do protokołu do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej 

(zgłoszenie do protokołu).   

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 39.,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T_____ 

N_____ na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie 

odmowy przyznania wolnych czwartków od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 

2021/2022. 

 
5) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zdjęcie z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T____ 

N_____ na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie 

negatywnego stanowiska dotyczącego prośby o niepełnienie funkcji wychowawcy  

w roku szkolnym 2021/2022 (Druk Nr 904). 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1. 

porządku obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

do protokołu do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej 

(zgłoszenie do protokołu).  

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   z d j ę ł a   z porządku obrad punkt 40.,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T_____ 

N_____ na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie 

negatywnego stanowiska dotyczącego prośby o niepełnienie funkcji wychowawcy w roku 

szkolnym 2021/2022. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wyniki_glosowania_037_2021_p_01_4.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wyniki_glosowania_037_2021_p_01_5.pdf
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2. Informacja uzupełniająca do porządku XXXVII sesji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informacje uzupełniające  

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

 

Uwzględniając powyższe w nw. punktach Rada Miejska obradowała: 

1) w punkcie 29. porządku obrad – nad II wersją projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia tych umów (Druk Nr 896 – II wersja), 

2) w punkcie 5. porządku obrad – nad skorygowaną informacją o realizacji zadań 

oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2020/2021 (SPR. Nr 53  

po korekcie),  

3) w punkcie 23. porządku obrad – nad projektem uchwały w sprawie zmiany załącznika 

nr 1 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 913) wraz z autopoprawką.  

 
 

3. Wnioski o udzielenie głosu 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o braku zgłoszeń w sprawie 

zabrania głosu podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej. 

 
Porządek XXXVII sesji RM: str. 1-5. 

 
O godzinie 10.24 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił 5-minutową przerwę 

techniczną. 

 

__________________________  

 

O godzinie 10.33 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady 

Miejskiej. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej 

 

Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu  

21 października 2021 roku.  

Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 
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Ad 3 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady 

Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację o interpelacjach  

i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.  

Informacja Przewodniczącego RM stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
W okresie międzysesyjnym Radni Rady Miejskiej złożyli 55 interpelacji i  2 zapytania,  

w tym:  

▪ 50 interpelacje indywidualnych i  2 zapytania indywidualne, 

▪ 5 interpelacji zbiorowych. 

 
Interpelacje indywidualne złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Janusz Buzek (1), 

2) Radny Tomasz Wawak (1), 

3) Radny Maksymilian Pryga (9), 

4) Radny Bronisław Szafarczyk (4), 

5) Radny Karol Markowski (9), 

6) Radny Konrad Łoś (10), 

7) Radny Roman Matyja (9) 

8) Radny Rafał Ryplewicz (1), 

9) Radny Jerzy Bauer (1), 

10) Radna Barbara Waluś (2z),  

11) Radny Dariusz Michasiów (1), 

12) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk (1) 

13) Radny Piotr Kochowski (1), 

14) Radny Andrzej Gacek (1), 

15) Radna Urszula Szabla (1). 

 
Interpelacje zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radna Renata Gruszka, Radny Maksymilian Pryga (1), 

2) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Roman  

Matyja (1), 

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

Dariusz Michasiów (2), 

4) Radny Jerzy Bauer, Radny Tomasz Wawak (1). 

 
W tym punkcie głos zabrali: Radny Janusz Buzek, Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, Radny Rafał Ryplewicz. 
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Ad 4 
Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

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 oraz o zgłoszonych żądaniach 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) 

 

W punkcie 4. Rada Miejska obradowała nad sprawozdaniem w druku SPR. Nr 52. 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki  

i Architektury Ewa Grabska. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 

▪ Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 52) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady gminy  

i jej monitorowanie”, 2021 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

sprawozdanie. 

  

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
Z uwagi na zgłoszone przez Radnych RM problemy techniczne (m.in. przez Radnego Jerzego 

Bauera, Radnego Piotra Kochowskiego, Radnego Karola Markowskiego, Radnego Rafała 

Ryplewicza) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zarządził powtórzenie  

powyższego głosowania.  

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_037_2021_p_04.pdf
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Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 4. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   informację Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

o wydanych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 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 oraz o zgłoszonych żądaniach 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). 

 
Ad 5 
Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2020/2021 

 

W punkcie 5. Rada Miejska obradowała nad sprawozdaniem w druku SPR. Nr 53 po korekcie. 

 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu  

Ewa Szymanek-Płaska. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Janusz Buzek, 

2) Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska. 

 
Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 

▪ Komisja Edukacji i Kultury. 

 

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 
 

Sprawozdanie (SPR. Nr 53  oraz SPR. Nr 53 po korekcie) znajduje się w zbiorze  

pt. „Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie”, 2021 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

sprawozdanie. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_037_2021_p_04.pdf
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W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Karola Markowskiego (zgłoszenie 

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   informacji o realizacji zadań oświatowych miasta 

Bielska-Białej w roku szkolnym 2020/2021. 

 
Ad 5a 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie solidarności z polskimi służbami strzegącymi 

granicy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z atakiem hybrydowym na Polskę ze strony reżimu Aleksandra 

Łukaszenki   

 

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

 
W punkcie 5a. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 923. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Radny 

Konrad Łoś. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Rafał Ryplewicz (stanowisko Klubu Radnych Wspólnie dla Bielska-Białej  

- m.in. informacja nt. poparcia projektu uchwały), 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik – w imieniu Klubu Radnych 

Niezależni.BB (m.in. zgłoszona poprawka w zakresie wprowadzenia do treści stanowiska 

ostatniego zdania w brzmieniu: „Jednocześnie wyrażamy nasze głębokie przekonanie,  

że bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom 

potrzebującym należy okazać naszą solidarność.” oraz prośba o przyjęcie poprawki przez 

inicjatorów projektu uchwały), 

3) Radny Konrad Łoś (potwierdzenie przyjęcia autopoprawki).  

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_037_2021_p_05.pdf


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

  

  

XXXVII  sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  18 listopada 2021 roku  

RM.0002.11.2021 

Strona 14 z 52 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 923) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/868/2021 

w sprawie przyjęcia stanowiska  

w przedmiocie solidarności z polskimi służbami  

strzegącymi granicy Rzeczypospolitej Polskiej  

w związku z atakiem hybrydowym na Polskę  

ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 

2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej  

 

W punkcie 6. Rada Miejska przeprowadziła łączną debatę nad projektem uchwały  

w Druku Nr 910 (pkt 6) oraz projektem uchwały w Druku Nr 911 (pkt 7). 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 910 (pkt 6) oraz projekt uchwały w Druku Nr 911 (pkt 7) 

przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wyniki_glosowania_037_2021_p_05a.pdf
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Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 910) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/869/2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r.  

- Wieloletniej prognozy finansowej  

miasta Bielska-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok  

 

Rada Miejska przeprowadziła debatę nad projektem uchwały w Druku Nr 911 w punkcie 6. 

(łączne procedowanie projektów uchwał w Drukach Nr 910-911). 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 911) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_037_2021_p_06.pdf
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Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/870/2021 

w sprawie zmian budżetu  

miasta Bielska-Białej na 2021 rok  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 7a 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

 

Punkt 7a. został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
W punkcie 7a. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 922. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 922) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_037_2021_p_07.pdf
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W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/871/2021 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia  

dla Prezydenta Miasta  

Bielska-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/640/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 

2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju 

Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia  

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

 

W punkcie 8. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 879. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra 

Podsiadlik. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 879) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 8. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_037_2021_p_07a.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_037_2021_p_08.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/872/2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/640/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r.  

w sprawie określenia szczegółowego trybu  

i harmonogramu opracowania projektu  

„Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”,  

w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3  

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej  

 

W punkcie 9. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 906. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra 

Podsiadlik. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 906) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 9. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wynik_glosowania_037_2021_p_09.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/873/2021 

w sprawie określania zasad  

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji  

przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej  

na lata 2021-2030” 

 

W punkcie 10.  Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 886  

– II wersja. 
 
Projekt uchwały przedstawili: Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek, autor strategii 

Pan Ryszard Poloszek z firmy RICHPEX Consulting Service oraz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Agnieszka Moroń. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Janusz Buzek, 

2) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ewa Swatek, 

3) Radny Tomasz Wawak,  

4) 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 886 – II wersja) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał  

rady gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 
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W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Marcina Litwina (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/874/2021 

w sprawie przyjęcia  

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030” 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030  

 

W punkcie 11. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 887 – II wersja. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 887 – II wersja) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 

gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_037_2021_p_10.pdf
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W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/875/2021 

w sprawie Programu  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących 

Przemoc w Rodzinie dla Bielska-Białej na lata 2021-2030  

 

W punkcie 12. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 888 – II wersja.  

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 888 – II wersja) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 

gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wynik_glosowania_037_2021_p_11.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/17_wynik_glosowania_037_2021_p_12.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/876/2021 

w sprawie Miejskiego Programu  

Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych  

dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie  

dla Bielska-Białej na lata 2021-2030  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 

miasta Bielska-Białej, na 2022 rok  

 

W punkcie 13. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 889. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 889) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wynik_glosowania_037_2021_p_13.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/877/2021 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy  

aptek ogólnodostępnych  

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej,  

na 2022 rok  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,  

na podstawie Raportu za rok 2020 oraz prognozy na lata 2021-2023  

 

W punkcie 14. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 898. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Bartosz Łukosz. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 898) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 2 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/19_wynik_glosowania_037_2021_p_14.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/878/2021 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  

Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  

- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,  

na podstawie Raportu za rok 2020  

oraz prognozy na lata 2021-2023   

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/707/2021 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie 

określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021 

 

W punkcie 15. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 907. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 907) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/20_wynik_glosowania_037_2021_p_15.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/879/2021 

zmieniająca uchwałę Nr XXX/707/2021  

Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2021 r. 

 w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

finansowanych ze środków Państwowego  

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

na rok 2021  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego  

z siedzibą w Bielsku-Białej  

 

W punkcie 16. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 908. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 908) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/21_wynik_glosowania_037_2021_p_16.pdf


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

  

  

XXXVII  sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  18 listopada 2021 roku  

RM.0002.11.2021 

Strona 26 z 52 

Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/880/2021 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  

uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego  

z siedzibą w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 

dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej  

 

W punkcie 17. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 909. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 909) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/22_wynik_glosowania_037_2021_p_17.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/881/2021 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  

w Bielsku-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
O godzinie 12.47 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił przerwę  

do godziny 13.15. 

 

___________________ 

 

O godzinie 13.17 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady  

Rady Miejskiej. 

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2022 rok  

 

W punkcie 18. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 890. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 

Magdalena Chodyniecka. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 890) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/882/2021 

w sprawie Programu współpracy  

Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2022 rok   

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej  

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania   

 

W punkcie 19. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 885. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 885) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/23_wynik_glosowania_037_2021_p_18.pdf
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/883/2021 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń  

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej  

oraz warunków i sposobu ich przyznawania  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/276/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 

2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji 

Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-

Biała Komorowice 

 

W punkcie 20. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 899. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 899) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/24_wynik_glosowania_037_2021_p_19.pdf
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 20. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/884/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/276/2019  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r.  

w sprawie zawarcia porozumienia  

dotyczącego współdziałania gmin  

wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice  

przy realizacji zadania polegającego  

na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji  

Bielsko-Biała Komorowice   

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 20a 
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 

 

Punkt 20a. został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
W punkcie 20a. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 919. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 919) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/25_wynik_glosowania_037_2021_p_20.pdf


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

  

  

XXXVII  sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  18 listopada 2021 roku  

RM.0002.11.2021 

Strona 31 z 52 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 20a. porządku 

obrad na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/885/2021 

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”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/340/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 

2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej  

na lata 2020-2024" 

 

W punkcie 21. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 917. 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ireneusz Kiecak. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 917) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/26_wynik_glosowania_037_2021_p_20a.pdf
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 21. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/886/2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/340/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia  

„Programu gospodarowania  

mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej  

na lata 2020-2024" 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2022  

 

W punkcie 22. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 912. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Komunikacji Jarosław Mańdok. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 912) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/27_wynik_glosowania_037_2021_p_21_1.pdf
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Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 22. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/887/2021 

w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za usunięcie i parkowanie pojazdu  

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu  

na rok 2022  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 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  

 

W punkcie 23. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 913 wraz  

z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały oraz autopoprawkę do projektu uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika 

Wydziału Komunikacji Szymon Oleksiuk. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Szymon Oleksiuk, 

3) Radna Barbara Waluś. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (z autopoprawką). 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/28_wynik_glosowania_037_2021_p_22_0.pdf


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

  

  

XXXVII  sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu  18 listopada 2021 roku  

RM.0002.11.2021 

Strona 34 z 52 

Projekt uchwały (Druk Nr 913) oraz autopoprawka znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał 

rady gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 23. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/888/2021 

w sprawie zmiany załącznika nr 1” 

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”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja  

2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

na obszarze miasta Bielska-Białej  

 

W punkcie 24. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 900. 

 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Janusz Buzek, 

2) Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś, 

3) Radny Marcin Litwin. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/29_wynik_glosowania_037_2021_p_23_0.pdf
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Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 900) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 24. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 

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

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 7 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/889/2021 

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r.  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  

dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

na obszarze miasta Bielska-Białej  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 

 

Po głosowaniu głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/30_wynik_glosowania_037_2021_p_24_0.pdf
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/344/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 

2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  

 

W punkcie 25. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 905. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 905) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 25. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/890/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/344/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r.  

w sprawie określenia zasad nabywania,  

zbywania i obciążania nieruchomości  

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  

na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  

lub na czas nieoznaczony  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/31_wynik_glosowania_037_2021_p_25_0.pdf
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 

sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała na rzecz 

najemców w trybie bezprzetargowym  

 

W punkcie 26.  Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 914. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 914) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 26. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/891/2021 

w sprawie określania warunków udzielania bonifikat  

i wysokości stawek procentowych  

przy sprzedaży lokali mieszkalnych  

stanowiących własność Gminy lub Miasta  

na prawach powiatu Bielsko-Biała  

na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/32_wynik_glosowania_037_2021_p_26_0.pdf
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/161/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m2, oznaczonej 

jako dz. 39/174 obręb Wapienica, położonej przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej  

 

W punkcie 27. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 894. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 894) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 27. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/892/2021 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/161/2019  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r.  

w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony  

zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m2,  

oznaczonej jako dz. 39/174 obręb Wapienica,  

położonej przy ul. Tadeusza Regera 109  

w Bielsku-Białej  
 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/33_wynik_glosowania_037_2021_p_27_0.pdf
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bielskiego 

prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

W punkcie 28. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 895. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 895) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 28. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/893/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na przeniesienie w drodze darowizny  

na rzecz Powiatu Bielskiego  

prawa własności nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/34_wynik_glosowania_037_2021_p_28_0.pdf
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Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  

tych umów  

 

W punkcie 29. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 896 – II wersja. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (II wersja). 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 896 – II wersja) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady 

gminy”, 2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 29. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/894/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w dzierżawę części nieruchomości  

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała  

na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/35_wynik_glosowania_037_2021_p_29_0.pdf
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Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 657 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

W punkcie 30. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 897. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 897) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 30. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/895/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej  

ozn. jako działka nr 657 obręb Biała Miasto,  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/36_wynik_glosowania_037_2021_p_30_0.pdf
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Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. 336/46 i dz. 6713, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Letniej, obręb 

Lipnik, na rzecz jej współwłaścicielki  

 

W punkcie 31. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 915. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 915) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 31. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/896/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w drodze bezprzetargowej udziału  

w niezabudowanej nieruchomości gruntowej,  

oznaczonej jako dz. 336/46 i dz. 6713,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Letniej,  

obręb Lipnik, na rzecz jej współwłaścicielki  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/37_wynik_glosowania_037_2021_p_31_0.pdf
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Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich  

w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie  

 

W punkcie 32. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 891. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (wraz z wnioskiem  

o wprowadzenie zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały, polegającej na wykreśleniu 

słowa „przylegających” w następującym fragmencie: „Oba sięgacze pieszo-jezdne 

przestały być niezbędne dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenu oznaczonego 

symbolem MN/UC 04, którego obsługa komunikacyjna jest realizowana bezpośrednio  

z przylegających ulic zbiorczych i dojazdowych oznaczonych w planie symbolami:  

KDZ 03 (ul. Barkowska), KDZ 04 (ul. Bestwińska), KDD 27 (ul. Na Fermie).”). 

 

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

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 891) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. W związku  

z wnioskiem Komisji GPiOŚ Dyrektor Biura Rozwoju Miasta zgłosiła autopoprawkę 

Prezydenta Miasta do projektu uchwały, tj. wykreślenie z uzasadnienia słowa „przylegających”. 

Autopoprawkę potwierdził Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 32. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Barbary Waluś (zgłoszenie  

do protokołu dokonane w punkcie 33). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/38_wynik_glosowania_037_2021_p_32_0.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/897/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie mieszkalnictwa i usług,  

obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich  

w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów i Barkowskiej  

– dla terenu przy ul. Na Fermie  
 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 33 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w Kamienicy, na południe od ul. Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa 

Cybulskiego  

 

W punkcie 33. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 892. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Jerzy Bauer, 

2) Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek, 

3) 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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 892) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 33. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/39_wynik_glosowania_037_2021_p_33_0.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/898/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w Kamienicy,  

na południe od ul. Młodzieżowej, 

 w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 34 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego pomiędzy ul. Lipnicką a ul. Juliana Tuwima, na wschód od ul. Złote Łany  

 

W punkcie 34. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 893. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Tomasz Wawak, 

2) Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 893) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 34. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/40_wynik_glosowania_037_2021_p_34_1.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/899/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego pomiędzy  

ul. Lipnicką a ul. Juliana Tuwima,  

na wschód od ul. Złote Łany  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 35 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy w rejonie 

projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych  

do ulicy Olszówki  

 

W punkcie 35. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 916. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Jerzy Bauer, 

2) Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
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”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 916) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 35. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/41_wynik_glosowania_037_2021_p_35_1.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/900/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie komunikacji,  

obejmującego teren położony w Olszówce i Kamienicy  

w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej  

na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza 

i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 36 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” Pani Danucie Bobie  

 

W punkcie 36. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 918 

przygotowanym z inicjatywy Komisji Edukacji i Kultury. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej Robert Kosowski. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 918) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 36. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

 
 

 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/42_wynik_glosowania_037_2021_p_36_1.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej (zgłoszenie  

do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/901/2021 

w sprawie nadania tytułu  

„Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”  

Pani Danucie Bobie  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 37 
Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie 

przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niezaszczepionych na COVID-19 za niezasługującą na uwzględnienie  

 

W punkcie 37. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 901 

przygotowanym z inicjatywy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM Radny  

Janusz Buzek. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 901) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń, a także nieobecności wnoszącego petycję, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 37. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/43_wynik_glosowania_037_2021_p_37_1.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/902/2021 

w sprawie uznania petycji 

 dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską  

uchwały w sprawie przeciwdziałaniu dyskryminacji  

osób niezaszczepionych na COVID-19  

za niezasługującą na uwzględnienie 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 38 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 lipca 2021 roku Pana Ł_____ K____ na zaniedbanie  

i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, naruszenie interesów skarżących oraz 

przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy dotyczącej postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej 

pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Antycznej w Bielsku-Białej”   

 

W punkcie 38. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 902,  

przygotowanym z inicjatywy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM Radny  

Janusz Buzek. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 902) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 
 

 
Wobec braku zgłoszeń, także  wnoszącego skargę, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 38. porządku obrad 

na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 1 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/44_wynik_glosowania_037_2021_p_38_1.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXVII/903/2021 

w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 lipca 2021 roku  

Pana Ł_____ K____  

na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań  

przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej,  

naruszenie interesów skarżących  

oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy  

dotyczącej postępowania w sprawie realizacji  

inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej  

ul. Antycznej w Bielsku-Białej”   

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

  
Ad 39 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T____ N____ na działania Dyrektora 

Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie odmowy przyznania wolnych czwartków od zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 

 

Projekt uchwały w Druku Nr 903 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania  

w punkcie 1.  

 
Ad 40 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T_____ N____ na działania Dyrektora 

Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie negatywnego stanowiska dotyczącego prośby o niepełnienie 

funkcji wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022 

 

Projekt uchwały w Druku Nr 904 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania  

w punkcie 1.  

 
Ad 41 
Sprawy różne  

 

W punkcie „Sprawy różne” głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ informacja dla Radnych RM ws. aktualizacji oprogramowania eSesja (dot. dostarczenia 

tabletów do Biura Rady Miejskiej), 

▪ informacja nt. zmienionego terminu grudniowej sesji Rady Miejskiej (aktualna data:  

21 grudnia 2021 r.). 
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2) Radny Tomasz Wawak  
Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie inwestycji dotyczącej ulicy Struga (ponowienie tematu w związku z brakiem 

odpowiedzi), 

▪ w sprawie etapu działań związanych z realizacją interpelacji Radnych Klubu 

Niezależni.BB dotyczącej „podjęcia w imieniu bielskiego samorządu inicjatywy 

osiedlenia w Bielsku-Białej co najmniej jednej afgańskiej rodziny, która musiała 

opuścić swój kraj w ostatnim czasie” 2.  

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
3) Radny Andrzej Gacek  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie uregulowania (korekty) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Lwowskiej i Krakowskiej. 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
4) Radna Barbara Waluś  

Zabrała głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie działań kontrolnych Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania obostrzeń 

sanitarnych przez pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej (maseczki). 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
Ad 42 
Zamknięcie obrad  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

XXXVII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 14.56. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 RM.0003.445.2021, odpowiedź 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-10/int_NIEZALEZNI_BB_445_2.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-09/odp_Niezalezni_445_1.pdf
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