
Art. 20 ust. 3: „Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień  

przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.” 

Art. 20. ust. 1 zdanie drugie: „Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.” 
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Bielsko-Biała, 20 lutego 2023 roku 

 
 

  

  

 
 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 

na wniosek Prezydenta Miasta 

z w o ł u j ę 

LV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

na dzień 23 lutego 2023 roku (czwartek) na godzinę 10.00. 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się  

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  

(pl. Ratuszowy 1, sala nr 30 - I piętro). 

 
Porządek obrad załączony zostaje do niniejszego zawiadomienia. 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 

„Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  

w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Karol Markowski 
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Porządek LV sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 23 lutego 2023 roku  
(czwartek, godz. 10.00) 

 
  

 
 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach 

dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 1280  

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Bielsku-

Białej. 
DRUK NR 1281 

  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 1282  

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. 
DRUK NR 1283  

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości  

– osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 5 na wykonanie remontu 

konserwatorskiego dachu i elewacji kamienicy posadowionej na tej nieruchomości. 
DRUK NR 1275 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej właścicielowi nieruchomości 

położonej przy ul. Cieszyńskiej 23a w Bielsku-Białej na wykonanie remontu 

konserwatorskiego dachu, przebudowy schodów zewnętrznych, podbicia fundamentów oraz 

wykonania drenażu od strony wschodniej w budynku posadowionym na tej nieruchomości. 
DRUK NR 1276 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości – 

osobom fizycznym, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta Lubertowicza 3a  

na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu kamienicy posadowionej  

na tej nieruchomości. 
DRUK NR 1277 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej właścicielowi nieruchomości 

położonej w Bielsku-Białej przy pl. Wolności 10 na wykonanie remontu konserwatorskiego 

elewacji, naprawy dachu oraz wymiany stolarki drzwiowej kamienicy posadowionej  

na tej nieruchomości. 
DRUK NR 1278 

 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225062&file=DRUK+NR+1280.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225063&file=DRUK+NR+1281.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225064&file=DRUK+NR+1282.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=225065&file=DRUK+NR+1283.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224414&file=DRUK+NR+1275.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224415&file=DRUK+NR+1276.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224413&file=DRUK+NR+1277.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224411&file=DRUK+NR+1278.pdf
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10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej współwłaścicielom nieruchomości 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jana Sobieskiego 22 na wykonanie remontu 

konserwatorskiego dachu wraz z przebudową oraz remontu konserwatorskiego elewacji wraz 

z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku posadowionego na tej nieruchomości. 
DRUK NR 1279 

 

11. Zamknięcie obrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostęp do materiałów kierowanych na sesję Rady Miejskiej  

http://www.um.bielsko.pl/bip/ 
 

 
W menu „PRAWO LOKALNE”, zakładki: 

•  Informacje i sprawozdania dla RM (umieszczane w obrębie roku)  

•  Projekty uchwał RM 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=224416&file=DRUK+NR+1279.pdf
http://www.um.bielsko.pl/bip/
http://www.um.bielsko.pl/bip/


 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH  

OBECNYCH NA SESJI  

RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ 

 
 

 

 

 

    

    
 

 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 - Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.) 

- zwanego dalej RODO, informujemy iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej,  

z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.  

 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych  

z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@um.bielsko-biala.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jakim jest obowiązek 

transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO.  

4. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego  

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi została zawarta umowa powierzenia 

danych. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie  

w celach określonych w pkt 3.  

5. Transmisja oraz nagranie obrad dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych 

roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.  

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu  

do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania 

z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa 

oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny  

z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

 

§ 

mailto:iod@um.bielsko-biala.pl

