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Porządek LII sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 22 grudnia 2022 roku  
(czwartek, godz. 10.00) 

 
  

 

 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miejskiej i protokołu LI sesji Rady Miejskiej. 

 
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez 

Radnych Rady Miejskiej.  

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1233 

 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie 

budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. 
DRUK NR 1232 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej. 
DRUK NR 1236 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej  
na 2022 rok. 
DRUK NR 1237 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/915/2021 z dnia 21 grudnia  

2021 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej  

w 2022 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1238 

 

9. Podjęcie uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 1201 i AUTOPOPRAWKA DO DRUKÓW NR 1201-1202  

DRUK NR 1201 PO AUTOPOPRAWCE 

 

10. Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 rok. 
DRUK NR 1202 - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi  

do projektu budżetu na 2023 rok  i AUTOPOPRAWKA DO DRUKÓW NR 1201-1202 

DRUK NR 1202 PO AUTOPOPRAWCE 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej 

udzielanej w 2023 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1239 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215160&file=DRUK+NR+1233.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215156&file=DRUK+NR+1232.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215170&file=DRUK+NR+1236.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215171&file=DRUK+NR+1237.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215172&file=DRUK+NR+1238.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=212214&file=DRUK+NR+1201.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215176&file=DRUKI+NR+1201-1202+-+AUTOPOPRAWKA.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215175&file=DRUK+NR+1201+-+po+autopoprawce.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=212215&file=DRUK+NR+1202.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=212215&file=DRUK+NR+1202.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215177&file=DRUKI+NR+1201-1202+-+AUTOPOPRAWKA.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215174&file=DRUK+NR+1202+-+po+autopoprawce.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215173&file=DRUK+NR+1239.pdf
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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 2022-2024. 
DRUK NR 1219 

 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2022. 
DRUK NR 1231 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej z dnia  

28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, 
Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, 

Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek „Banialuka” im. Jerzego 

Zitzmana, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1235 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLI/964/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu konserwatorskiego dachu 

polegającego na wymianie pokrycia i ociepleniu poddasza budynku oświatowego - Dawnej 

Szkoły Żeńskiej w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, dla Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Bielsku. 
DRUK NR 1230 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi w mieście Bielsku-Białej nazwy  
- Skwer Marzeń. 
DRUK NR 1214 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Miasta. 
DRUK NR 1227 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta 

Bielska-Białej. 
DRUK NR 1215 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia  

jej przebiegu. 
(Red. dot. obręb Lipnik) 

DRUK NR 1225 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia  

jej przebiegu. 
(Red. dot. obręb Żywieckie Przedmieście) 

DRUK NR 1226 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady 

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

komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 1242 

 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/849/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi 

informatycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 1240 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=214586&file=DRUK+NR+1219.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215154&file=DRUK+NR+1231.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215169&file=DRUK+NR+1235.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215151&file=DRUK+NR+1230.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=213889&file=DRUK+NR+1214.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215147&file=DRUK+NR+1227.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=213918&file=DRUK+NR+1215.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=214995&file=DRUK+NR+1225.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=214996&file=DRUK+NR+1226.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215246&file=DRUK+NR+1242.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215243&file=DRUK+NR+1240.pdf
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23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie infrastruktury 

telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej Miasta Bielska-Białej operatorom 

telekomunikacyjnym. 
DRUK NR 1241 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1298/25, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, obręb Kamienica. 
DRUK NR 1220 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony 

części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych  
przy ul. Władysława Broniewskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy. 
DRUK NR 1221 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Poligonowej, 

Żołnierskiej i Bibliotecznej. 
DRUK NR 1222 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ametystowej. 
DRUK NR 1223 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Komorowicach Krakowskich, 

w rejonie ulic Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej. 
DRUK NR 1224 

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

zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług,  

dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem "E", położonego pomiędzy ulicą Tarninową  

a ulicą Listopadową. 
DRUK NR 1234 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 1 września 2022 r. na nienależyte 

wykonywanie swoich obowiązków przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza 

Kościuszki w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1228 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy 

uchwalenia pierwszej polskiej, Republikańskiej Konstytucji ("Konstytucji Marcowej"),  

za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 1229 

 

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

dotyczących mieszkańców Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 1243 

 

33. Sprawy różne.  

  

34. Zamknięcie obrad.   
 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215244&file=DRUK+NR+1241.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=214579&file=DRUK+NR+1220.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=214716&file=DRUK+NR+1221.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=214717&file=DRUK+NR+1222.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=214718&file=DRUK+NR+1223.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=214719&file=DRUK+NR+1224.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215165&file=DRUK+NR+1234.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215148&file=DRUK+NR+1228.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215149&file=DRUK+NR+1229.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=215247&file=DRUK+NR+1243.pdf
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Dostęp do materiałów kierowanych na sesję Rady Miejskiej  

https://bip.um.bielsko.pl 
 

 
W menu „PRAWO LOKALNE”, zakładki: 

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

•  Projekty uchwał RM 

https://bip.um.bielsko.pl/
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

