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Protokół Nr XXX/2021 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,  

(tj. w zdalnym trybie obradowania)  

w dniu 18 marca 2021 roku 

 

 

 

 

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

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej. 

   

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. 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 734 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 735 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/458/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych  

– nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”. 
DRUK NR 736 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/459/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych  

– nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”. 
DRUK NR 737 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej 

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

oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2020 rok. 
DRUK NR 711 

https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/h0xYy7HGPUmbPTE
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/h0xYy7HGPUmbPTE
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/h0xYy7HGPUmbPTE
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/h0xYy7HGPUmbPTE
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/h0xYy7HGPUmbPTE
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/h0xYy7HGPUmbPTE
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/h0xYy7HGPUmbPTE
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108383
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108384
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108385
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108386
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106935
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta 

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

publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2020 roku. 
DRUK NR 712 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa  

na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej 

inicjatywie mieszkaniowej - Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 731 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania w mieście Bielsku-Białej 

naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów 

pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości 

miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań 

budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”. 
DRUK NR 732 - Z II WERSJĄ UZASADNIENIA 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego 

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

- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2020-2022. 
DRUK NR 713 

 

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

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2021.  
DRUK NR 730 

 

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

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku. 
DRUK NR 724 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Bielskiego 

Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych 

instytucji kultury: Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Teatru Lalek 

„Banialuka” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 733 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu posadzki  

w sobotach i kruchcie kościoła pw. św. Barbary w Bielsku-Białej oraz remontu drogi 

procesyjnej wokół kościoła z konserwacją zabytkowych płyt nagrobnych dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 717 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 

plebanii ewangelickiej przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Białej. 
DRUK NR 718 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji  

i dachu kapliczki znajdującej się przy ul. Górskiej na działce nr 3050, obręb Straconka  

w Bielsku-Białej, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 719 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106936
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108139
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108511
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107042
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108140
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107053
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108147
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107046
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107047
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107048
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19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 

wraz z naprawą dachu w kamienicy przy ul. 3 Maja 13 dla Beskidzkiej Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 720 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia datacji celowej na remont konserwatorski budynku 

przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej, dla właściciela nieruchomości położonej  

przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej - osoby prywatnej. 
DRUK NR 721 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sieni  

i klatki schodowej, stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do budynku,  

a także kamienia na elewacji w obrębie parteru w kamienicy przy ul. Norberta  

Barlickiego 4 dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Norberta Barlickiego 4  

w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
DRUK NR 722 

 

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

konserwatorskiego dachu kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli 

nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
DRUK NR 723 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania  

na terenie gminy Bielsko-Biała”. 
DRUK NR 710 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r. 
DRUK NR 729 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
DRUK NR 725 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości. 
DRUK NR 726 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 727 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 728 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107049
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107050
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107051
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107052
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106894
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108009
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107140
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107141
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107142
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107143
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29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/592/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości  

na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka. 
DRUK NR 738 

 

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

pomieszczenia wc stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym 

przy ul. Maksyma Gorkiego 26 o pow. 1,44 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych 

budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz 6690 i dz 205/29,  

obręb Lipnik z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania lokalu 

mieszkalnego Nr 4. 
DRUKU NR 740 – II WERSJA 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4  

w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 7b wraz z udziałem  

w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu. 
DRUK NR 741 

 

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

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy 

ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: 

Wierzbowej i Pieczarkowej. 
DRUK NR 714 

 

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

zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki. 
DRUK NR 715 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej 

stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko. 
DRUK NR 716 

 

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

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą 

Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała  

– Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne. 
DRUK NR 739 

 

36. Sprawy różne.  

 

37. Zamknięcie obrad. 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108387
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=109131
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108506
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107043
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107044
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107045
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108504
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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 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 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik dokonał sprawdzenia obecności/quorum.  
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność XXX sesji Rady Miejskiej, co wobec 

ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

Zgodnie z listą obecności w XXX sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 24 Radnych (nieobecny 

Radny Adam Wykręt  – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
W punkcie 1. porządku obrad Rada Miejska uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Roberta Wośki. 

 
1. Porządek XXX sesji RM  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o braku wniosków oraz 

zgłoszeń ws. wprowadzenia zmian w porządku XXX sesji. 

 
2. Informacja uzupełniająca do porządku XXX sesji  
    

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację uzupełniającą  

do porządku XXX sesji (tj. zmiany niewymagające głosowania).
2
  

 

W punkcie 30. porządku sesji Rada Miejska obradowała nad II wersją projektu uchwały  

w następującym brzmieniu: „w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej pomieszczenia wc stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku 

położonym przy ul. Maksyma Gorkiego 26 o pow. 1,44 m² wraz z udziałem w częściach 

wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz 6690  

i dz 205/29, obręb Lipnik z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 

lokalu mieszkalnego Nr 4” (Druk Nr 740 – II wersja). 

                              
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 

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. 
2
  W punkcie 11. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 732 z uwzględnieniem II wersji uzasadnienia. 
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3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach w sprawie udzielenia głosu 

podczas XXX sesji Rady Miejskiej  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o braku wniosków w sprawie 

udzielenia głosu podczas XXX sesji Rady Miejskiej. 

 
Porządek XXX sesji Rady Miejskiej: str. 1-4. 

 
Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej 

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

2021 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. 

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

Miejskiej 

 
Informację na temat interpelacji i zapytań złożonych przez Radnych RM przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  
 

W okresie międzysesyjnym, Radni Rady Miejskiej złożyli 60 interpelacji oraz 1 zapytanie,  

w tym:  

▪ 49 interpelacji indywidualnych i 1 zapytanie indywidualne,  

▪ 11 interpelacji zbiorowych. 

 
Interpelacje/zapytania indywidualne złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Andrzej Gacek (3), 

2) Radny Edward Kołek (5), 

3) Radny Roman Matyja (9), 

4) Radny Bronisław Szafarczyk (6), 

5) Radny Jerzy Bauer (3), 

6) Radna Barbara Waluś (1 z), 

7) Radny Piotr Kochowski (1), 

8) Radny Tomasz Wawak (3), 

9) Radny Konrad Łoś (12), 

10) Radny Rafał Ryplewicz (1), 

11) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ryszka (1), 

12) Radna Urszula Szabla (1), 

13) Radny Marcin Litwin (1) 

14) Radny Dariusz Michasiów (1) 

15) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (2). 
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Interpelacje/zapytania zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Piotr Kochowski, Radny Dariusz Michasiów, Radny Rafał Ryplewicz (1), 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, Radny Tomasz Wawak (1), 

3) Radny Karol Markowski, Radny Karol Markowski, Radny Maksymilian Pryga (2), 

4) Radny Maksymilian Pryga, Radny Rafał Ryplewicz (6), 

5) Radny Maksymilian Pryga, Radny Rafał Ryplewicz, Radny Karol Markowski (1). 

 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach Radnych RM 

złożona na sesji w dniu 18 marca 2020 roku stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
Ad 4 
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 4. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 734 oraz nad 

projektem uchwały w Druku Nr 735 (z pkt 5.). 

 
Na wniosek Przewodniczącego RM, za zgodą Rady Miejskiej, projekty uchwał w Drukach  

Nr 734-735 (pkt 4-5) przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 
Do projektu uchwały w Druku Nr 734 Skarbnik Miasta zgłosił następującą autopoprawkę.  

 

W Załączniku Nr 7, pt. „Dotacje w 2021 roku” dokonano korekty kwoty dotacji  

w nw. pozycjach tabeli: 

 na str. 30 z 48 projektu uchwały zapis w tabeli w pozycji „- dotacje bieżące 

153 339 639,40”, 

 

 
 

 otrzymał brzmienie: „- dotacje bieżące 153 340 139,40”; 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/Interpelacje_030_2021.pdf
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▪ na str. 32 z 48 projektu uchwały zapis w tabeli w dziale 853, rozdział 85311 w brzmieniu 

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 203 468,90” (tj. kwota  

w kolumnie „dotacja celowa - powiat”), 
 

 
 

 
 

 

▪ otrzymał brzmienie „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

203 968,90”. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Andrzej Gacek, 

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński, 

3) Radny Konrad Łoś, 

4) Radny Dariusz Michasiów, 

5) Radna Urszula Szabla, 

6) Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra Podsiadlik, 

7) Radny Bronisław Szafarczyk, 

8) Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Kucia, 

9) Radny Marcin Litwin. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ 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 734) 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 4. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 
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W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 16 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów Radnych RM (zgłoszenia do protokołu):  

▪ głosu „wstrzymującego się”  Radnego Edwarda Kołka –  w miejsce oddanego głosu „za”,  

▪ głosu „za”  Radnego Piotra Kochowskiego –  w miejsce odnotowanego w systemie „braku 

głosu”, 

▪ głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej – w miejsce odnotowanej przez system 

nieobecności. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/698/2021 
 

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 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok  

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 735 w pkt 4. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,  

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, 

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

2021 rok (RM.0006). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wyniki_glosowania_03_2021_p4.pdf
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Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

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

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Piotra Kochowskiego –  w miejsce 

odnotowanego w systemie „braku głosu” (zgłoszenie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 3 
 

 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/699/2021 
 

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 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/458/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 

2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu 

pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”  

 
W punkcie 6. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 736 (pkt 6) oraz 

nad projektem uchwały w Druku Nr 737 (pkt 7). 

 
Na wniosek Przewodniczącego RM, za zgodą Rady Miejskiej, projekty uchwał w Drukach 

Nr 736 i 737 przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Urszula Szabla, 

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wyniki_glosowania_03_2021_p5.pdf
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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 736) 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Piotra Kochowskiego –  w miejsce 

odnotowanego w systemie „braku głosu” (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 XXX/700/2021 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/458/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r.  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego  

na realizację projektu pn.  

„Nowe życie w starych – nowych budynkach.  

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”  

 
 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wyniki_glosowania_03_2021_p6.pdf
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Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/459/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 

2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu 

pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”  

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 737 w pkt 6. 

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

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec dyskusji przeprowadzonej w punkcie 6. 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: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Piotra Kochowskiego –  w miejsce 

odnotowanego w systemie „braku głosu” (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 XXX/701/2021 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/459/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r.  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego  

na realizację projektu pn.  

„Nowe życie w starych – nowych budynkach.  

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”  

 
 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wyniki_glosowania_03_2021_p7.pdf
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Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-

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

za 2020 rok 

 
W punkcie 8. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 711. 

 
Informację przedstawił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej  

bryg. Zbigniew Mizera. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Urszula Szabla, 

2) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera, 

3) Radny Jerzy Bauer. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. 
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 711) 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 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/702/2021 
 

w sprawie przyjęcia informacji 

Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 

o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej  

oraz o zagrożeniach pożarowych 

miasta Bielska-Białej 

za 2020 rok 

 
 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wyniki_glosowania_03_2021_p8.pdf
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Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej 

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

w 2020 roku 

 
W punkcie 9. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 712. 

 
Sprawozdanie z działalności przedstawił Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej  

insp. Krzysztof Herzyk. 

 
W tym punkcie obrad o godzinie 11.38 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił  

5-minutową przerwę w obradach Rady Miejskiej. 

 

_______________  

 
O godzinie 11.46 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wznowił obrady Rady Miejskiej 

oraz dokonał sprawdzenia obecności/potwierdzenia quorum. 

 
Rada Miejska posiadała quorum do wznowienia obrad. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Andrzej Gacek, 

2) Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk, 

3) Radna Urszula Szabla, 

4) Radny Jerzy Bauer, 

5) Radna Barbara Waluś, 

6) Radny Dariusz Michasiów, 

7) Radny Bronisław Szafarczyk, 

8) Radny Szczepan Wojtasik, 

9) Radny Marcin Litwin, 

10) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.  
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 712) 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 9. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/703/2021 
 

w sprawie przyjęcia  

sprawozdania z działalności  

Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej 

 oraz informacji o stanie porządku  

i bezpieczeństwa publicznego  

na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego  

w 2020 roku  

 

 

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

 
Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej o udzielenie wsparcia  

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu 

udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej - Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa 

Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej 

 
W punkcie 10. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 731. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra 

Podsiadlik. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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 731) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wyniki_glosowania_03_2021_p9.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 10. 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 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/704/2021 
 

w sprawie zatwierdzenia wniosku  

Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

o udzielenie wsparcia ze środków  

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa  

na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów  

w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej  

- Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Bielsku-Białej 

 
 

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

 
Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania w mieście Bielsku-Białej naboru wniosków  

o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny 

punktowej, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji  

dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”  

 
W punkcie 11. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 732 z II wersją 

uzasadnienia. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra 

Podsiadlik oraz Prezes Bielsko-Bialskiego TBS Sp. z o.o. Ewa Kamińska. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Aleksandra Podsiadlik, 

3) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wyniki_glosowania_03_2021_p10.pdf
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Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (z II wersją uzasadnienia),  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego (z II wersją uzasadnienia). 
 

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 732 z I wersją uzasadnienia oraz z II wersją uzasadnienia) 

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). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 12 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 6 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Karola Markowskiego –  w miejsce 

odnotowanej w systemie nieobecności (zgłoszenie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 13 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 6 
 

 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/705/2021 
 

w sprawie przyjęcia  

„Zasad przeprowadzania w mieście Bielsku-Białej  

naboru wniosków o zawarcie umowy najmu,  

w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa,  

zasad przeprowadzania oceny punktowej,  

maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu  

gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji  

dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem  

finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” 

 
 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wyniki_glosowania_03_2021_p11.pdf
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 

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

na lata 2020-2022 

 
W punkcie 12. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 713. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii  

ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy Beata Handel. 

  
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Andrzej Gacek, 

2) Zastępca Dyrektora BCO ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy Beata Handel, 

3) Radna Urszula Szabla. 

 
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 713) 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 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/706/2021 
 

w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego  

Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  

- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej -  

aktualizacji na lata 2020-2022 

 
 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wyniki_glosowania_03_2021_p12.pdf
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021  

 
W punkcie 13. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 730. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Aneta Kargol. 

 
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 730) 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 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/707/2021 
 

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). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wyniki_glosowania_03_2021_p13.pdf
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku 

 
W punkcie 14. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 724. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka 

Moroń. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Jerzy Bauer, 

2) p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Moroń. 

 
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 724) 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 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/708/2021 
 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej  

w 2020 roku  

 
 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wyniki_glosowania_03_2021_p14.pdf
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-

Białej oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych instytucji kultury: Bielskiego Centrum Kultury  

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

Białej  

 
W punkcie 15. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 733. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Przemysław Smyczek. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 733) 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 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/709/2021 
 

w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury  

Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej  

oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych 

 instytucji kultury:  

Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej,  

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

Teatru Polskiego 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/12_wyniki_glosowania_03_2021_p15.pdf
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Wobec problemów technicznych, związanych z uzyskaniem połączenia z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeszedł  

do procedowania punktów 23-29 porządku obrad. 

 
Ad 23 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy  

Bielsko-Biała” 

 
W punkcie 23. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 710. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii  

Piotr Sołtysek. 

 
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 710) 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 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/710/2021 
 

w sprawie przyjęcia  

„Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania  

na terenie 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/13_wyniki_glosowania_03_2021_p23.pdf
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Ad 24 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r. 

 
W punkcie 24. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 729. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Wiesław Maj. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Wiesław Maj. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 729) 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: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/711/2021 
 

w sprawie przyjęcia programu  

opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Bielska-Białej  

na 2021 r. 

 
 

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

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wyniki_glosowania_03_2021_p24.pdf
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Ad 25 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 

2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
W punkcie 25. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 725. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 725) 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 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/712/2021 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

 

 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wyniki_glosowania_03_2021_p25.pdf
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Ad 26 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 

2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych 

przez właścicieli nieruchomości  

 
W punkcie 26. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 726. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 726) 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 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/713/2021 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020  

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

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanych przez właścicieli nieruchomości 

 

 

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

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wyniki_glosowania_03_2021_p26.pdf
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Ad 27 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej 

 
W punkcie 27. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 727. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Urszula Szabla, 

2) Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 727) 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: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/714/2021 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie miasta Bielska-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/17_wyniki_glosowania_03_2021_p27.pdf
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Ad 28 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 
W punkcie 28. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 728. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Joanna Bojczuk. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
 

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

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

Projekt uchwały (Druk Nr 728) 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: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/715/2021 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 
 

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

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wyniki_glosowania_03_2021_p28.pdf
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Ad 29 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/592/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  

20 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 

80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela 

Człowieka 

 
W punkcie 29. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 738. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Tomasz Wawak, 

2) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, 

3) Radna Barbara Waluś, 

4) Radny Roman Matyja, 

5) Radny Szczepan Wojtasik, 

6) Radny Edward Kołek, 

7) Radny Maksymilian Pryga, 

8) Radna Urszula Szabla, 

9) Radna Renata Gruszka (wniosek formalny o zakończenie dyskusji), 

10) Radny Marcin Litwin, 

11) Radna Urszula Szabla, 

12) Radna Barbara Waluś, 

13) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult, 

14) Radny Dariusz Michasiów. 

15) Radny Edward Kołek. 

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

2021 rok (RM.0006). 
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W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeprowadził następujące 

głosowania: 

 

1) Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnej Renaty Gruszki o zakończenie dyskusji  

i przejście do głosowania projektu uchwały. 

 

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

obrad (na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 9 

▪ przeciw: 8 

▪ wstrzymujących: 5 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6  

do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „przeciw” Radnego Marcina Litwina  

–  w miejsce odnotowanego w systemie „braku głosu” (zgłoszenie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 9 

▪ przeciw: 9 

▪ wstrzymujących: 5 
 

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

w punkcie 29. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Rada prowadziła dalszą dyskusję. 

 
2) Głosowanie projektu uchwały. 

  

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

obrad (na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 8 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6  

do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

Jacka Krywulta w miejsce oddanego głosu „przeciw” (zgłoszenie do protokołu w pkt 16). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 1 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/wyniki_glosowania_030_2021_p29_wnf.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/wyniki_glosowania_030_2021_p29.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/716/2021 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/592/2020  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  

przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80%  

od ceny zbywanej nieruchomości  

na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii  

Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka 

 
 

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

 
Wobec uzyskanego połączenia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Janusz Okrzesik powrócił do rozpatrywania punktów 16-22 porządku obrad. 

 
Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu posadzki w sobotach i kruchcie 

kościoła pw. św. Barbary w Bielsku-Białej oraz remontu drogi procesyjnej wokół kościoła z konserwacją 

zabytkowych płyt nagrobnych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Bielsku-Białej 

 
W punkcie 16. Rada Miejska przeprowadziła łączną dyskusję w zakresie punktów 16-22 

porządku obrad. 

 
W punkcie 16. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 717. 

 
Projekty uchwał przedstawił Miejski Konserwator Zabytków Jacek Konieczny.  

 
Głos w łącznej dyskusji zabrały następujące osoby: 

1) Radny Szczepan Wojtasik, 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult (zgłoszenie dot. uwzględnienia głosu 

„za” w głosowaniu przeprowadzonym nad podjęciem uchwały w Druku Nr 738 w pkt 29.), 

3) Miejski Konserwator Zabytków Jacek Konieczny, 

4) Radna Barbara Waluś. 

 
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). 
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Projekt uchwały (Druk Nr 717) 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 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/717/2021 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na wykonanie remontu posadzki w sobotach  

i kruchcie kościoła pw. św. Barbary w Bielsku-Białej  

oraz remontu drogi procesyjnej wokół kościoła  

z konserwacją zabytkowych płyt nagrobnych  

dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary  

w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji plebanii ewangelickiej  

przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 718. 

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/21_wyniki_glosowania_03_2021_p16.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 17. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/718/2021 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na remont konserwatorski  

elewacji plebanii ewangelickiej  

przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej  

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej 

 
 

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

 
Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i dachu kapliczki 

znajdującej się przy ul. Górskiej na działce nr 3050, obręb Straconka w Bielsku-Białej, dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 719. 

 
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 719) 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 18. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/22_wyniki_glosowania_03_2021_p17.pdf
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W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/719/2021 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na remont konserwatorski elewacji i dachu kapliczki  

znajdującej się przy ul. Górskiej na działce nr 3050,  

obręb Straconka w Bielsku-Białej,  

dla Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji wraz z naprawą dachu  

w kamienicy przy ul. 3 Maja 13 dla Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 720. 

 
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 720) 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 19. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/23_wyniki_glosowania_03_2021_p18.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/24_wyniki_glosowania_03_2021_p19.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/720/2021 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na remont konserwatorski elewacji  

wraz z naprawą dachu w kamienicy przy ul. 3 Maja 13  

dla Beskidzkiej Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej 

 

 

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

 
Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia datacji celowej na remont konserwatorski budynku przy ul. 3 Maja 17  

w Bielsku-Białej, dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej - osoby prywatnej 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 721. 

 
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 721) 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 20. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosów Radnych (zgłoszenie do protokołu): 

▪ głosu „za” Radnego Tomasza Wawaka – w miejsce odnotowanej w systemie nieobecności, 

▪ głosu „za” Radnej Małgorzaty Zarębskiej – w miejsce odnotowanej w systemie 

nieobecności. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/25_wyniki_glosowania_03_2021_p20.pdf
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W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 20 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/721/2021 
 

w sprawie udzielenia datacji celowej  

na remont konserwatorski budynku  

przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej,  

dla właściciela nieruchomości położonej  

przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej - osoby prywatnej 

 

 

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

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sieni i klatki schodowej, stolarki 

drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do budynku, a także kamienia na elewacji w obrębie parteru  

w kamienicy przy ul. Norberta Barlickiego 4 dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Norberta Barlickiego 4 

w Bielsku-Białej - osób fizycznych 

 
W punkcie 21. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 722. 

 
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 722) 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 21. 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 6 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/26_wyniki_glosowania_03_2021_p21.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/722/2021 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na remont konserwatorski sieni i klatki schodowej,  

stolarki drzwiowej wewnętrznej  

oraz drzwi wejściowych do budynku,  

a także kamienia na elewacji w obrębie parteru  

w kamienicy przy ul. Norberta Barlickiego 4  

dla właścicieli nieruchomości  

położonej przy ul. Norberta Barlickiego 4 w Bielsku-Białej  

- osób fizycznych  

 

 

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

 
Ad 22 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu kamienicy  

przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej  

- osób fizycznych 

 
Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 723. 

 
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 723) 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 22. 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 6 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/27_wyniki_glosowania_03_2021_p22.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/723/2021 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na wykonanie remontu konserwatorskiego  

dachu kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej  

dla właścicieli nieruchomości  

położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej  

- osób fizycznych 

 
 

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

 
Wobec zrealizowania punktów 16-22, a także punktów 23-29 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik przystąpił do procedowania punktu 30 i następnych porządku obrad.  
 

 
Ad 30 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej pomieszczenia  

wc stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy ul. Maksyma Gorkiego 26  

o pow. 1,44 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu  

ozn. jako dz 6690 i dz 205/29, obręb Lipnik z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania lokalu 

mieszkalnego Nr 4 

 
W punkcie 30. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 740 – wersja II. 

 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Barbara Waluś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Wojciech Szmyd. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do projektu uchwały w Druku Nr 740, przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 
 

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 740 – wersja I i II) 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 30. 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 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/724/2021 
 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  

pomieszczenia wc stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała  

w budynku położonym przy ul. Maksyma Gorkiego 26 

o pow. 1,44 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych  

budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu  

ozn. jako dz 6690 i dz 205/29, obręb Lipnik  

z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania  

lokalu mieszkalnego Nr 4  

 
 

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

 
Ad 31 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym  

w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 7b wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz  

w prawie własności gruntu 

 
W punkcie 31. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 741. 

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

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/28_wyniki_glosowania_03_2021_p30.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 31. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 17 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/725/2021 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

lokalu mieszkalnego nr 4 

w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 7b  

wraz z udziałem w częściach wspólnych  

budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu 

 

 

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

 
Ad 32 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, 

Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej  

 
W punkcie 32. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 714. 

 
Projekt uchwały przedstawiła 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 714) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/29_wyniki_glosowania_03_2021_p31.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 32. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Piotra Kochowskiego –  w miejsce 

odnotowanego w systemie „braku głosu” (zgłoszenie do protokołu). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/726/2021 
 

w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

obejmującego teren położony pomiędzy ulicami:  

Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną  

i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej  

 
 

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

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

przestrzennego bielskiej Starówki  

 
W punkcie 33. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 715. 

 
Projekt uchwały przedstawiła 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). 
 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/30_wyniki_glosowania_03_2021_p32.pdf
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Projekt uchwały (Druk Nr 715) 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 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/727/2021 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

bielskiej Starówki  

 
 

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 terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko  

 
W punkcie 34. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 716. 

 
Projekt uchwały przedstawiła 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 716) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/31_wyniki_glosowania_03_2021_p33.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 34. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/728/2021 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów położonych w Wapienicy,  

po wschodniej stronie ulicy Zapora,  

w rejonie ulicy Kopytko  

 
 

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 dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, 

linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne  

 
W punkcie 35. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 739. 

 
Projekt uchwały przedstawiła 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 739) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/32_wyniki_glosowania_03_2021_p34.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 35. porządku obrad 

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 19 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 
 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
 

Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  
 

Nr XXX/729/2021 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 dla terenów położonych w Wapienicy,  

pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową,  

linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn,  

a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica  

i Międzyrzecze Górne  

 

 

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

 
Ad 36 
Sprawy różne 

 
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Radny Szczepan Wojtasik  
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ podziękowanie dla MZD za realizację prośby związanej z poprawą funkcjonalności 

świateł na skrzyżowaniu ulic: Juliusza Słowackiego - Piastowska. 

 
2) Radny Jerzy Bauer  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie Centrum Edukacji Ekologicznej w Cygańskim Lesie przy ul. Grotowej  

– prośba o informacje nt.  budowy parkingu w związku z inwestycją, 

▪ w sprawie ulicy Pocztowej – tj. oznakowania ulicy w związku z wprowadzonym  

ruchem jednokierunkowym, a także pytania dot. konsultacji z Radą Osiedla  

ww. koncepcji.  

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/33_wyniki_glosowania_03_2021_p35.pdf
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3) Radny Edward Kołek  
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie funkcjonowania toalety publicznej na pl. Wojska Polskiego w związku  

z informacjami medialnymi nt. planowanej przebudowy placu. 

Do ww. wystąpienia odniósł się Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński.  

 
4) Radny Tomasz Wawak  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ podziękowanie za realizację interpelacji dotyczącej „uwzględnienia budowy kontrapasu 

dla rowerzystów w koncepcji rozbudowy ul. Akademii Umiejętności”,
3
 

▪ w sprawie lokalnego programu osłonowego – prośba o informacje nt. skargi Wojewody 

Śląskiego do WSA na uchwałę Rady Miejskiej, a także etapu prac nad udoskonaleniem 

uchwały Rady Miejskiej, 

▪ w sprawie remontu łącznika ulic Wapiennej i Piekarskiej – prośba o przyspieszenie 

realizacji.
4
 

Do ww. wystąpienia odniósł się Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński.  

  
5) Radny Andrzej Gacek  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie wystąpienia Radnego Dariusza Michasiów na sesji RM w punkcie 9. 

porządku obrad dotyczącym „przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta 

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

publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2020 roku” 

 – dot. złożenia przeprosin przez Radnego Dariusza Michasiów, 

▪ prośba o reakcję Przewodniczącego Rady Miejskiej na niedopuszczalne zachowania 

Radnych. 

Do ww. wystąpienia odniósł się Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
6) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk  

Zabrała głos w następujących sprawach: 
▪ podziękowanie za odpowiedź udzieloną na złożoną interpelację w sprawie remontu 

nawierzchni ulic (dot. m.in. ul. Piwnej, łącznika ul. Kaktusowej),
5
 

▪ w sprawie ul. Pocztowej – nawiązanie do złożonej interpelacji dotyczącej 

wprowadzenia ruchu jednokierunkowego (dot. wystąpienia Radnego Jerzego Bauera).
6
 

Do ww. wystąpienia odniósł się Radny Jerzy Bauer (m.in. ws. konsultacji z RO). 

                              
3
 Odpowiedź na interpelację: RM.0003.117.2021. 

4
 Odpowiedź na interpelację: RM.0003.136.2021. 

5
 Odpowiedź na interpelację: RM.0003.65.2021. 

6
 Interpelacja RM.0003.388.2020  oraz  odpowiedź. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-03/odp_J_OKRZESIK_T_WAWAK_kontrapas_0.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-03/odp_T_WAWAK_136.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-02/odp_D_PIEGZIK_IZYDORCZYK_65.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-10/int.D.Piegzik-Izydorczyk_bezpiecze%C5%84stwo%20mieszka%C5%84c%C3%B3w.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2020-10/odp_dPIEGZIK_IZYDORCZYK_388.pdf
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7) Radna Barbara Waluś 
Zabrała głos w sprawie w następujących sprawach: 

▪ w sprawie posiedzenia Komisji BRD – zgłoszenie tematów, tj. propozycji zmniejszenia 

zielonej wysepki w centrum Lipnika (ułatwienia dla pojazdów), posadowienia znaków 

drogowych zakazu wjazdu dla pojazdów ciężarowych (TIR) w rejonie ul. Lipnickiej 

(Dom Nauczyciela) oraz ks. Stanisława Stojałowskiego - wjazd w Lipnicką, 

▪ życzenia świąteczne dla mieszkańców, władz Miasta, Radnych RM. 

Do ww. wystąpienia odniósł się Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
8) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik   

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie opłat pobieranych od restauratorów (dot. tzw. ogródków restauracyjnych)  

– prośba o wyjaśnienie i sprostowanie zafałszowanych przekazów medialnych oraz  

o rzetelne przedstawienie sprawy (nawiązanie do interpelacji Radnych RM).
7
 

Do ww. wystąpienia odniósł się Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński. 

 
Ad 37 
Zamknięcie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

XXX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 14.54. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 
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7
 Interpelacja RM.0003.169.2021. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-03/int_zbiorowa_169_1.pdf

