
 

 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2024 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

RM.0002.2.2023 

Bielsko-Biała, dnia 25 stycznia 2023 roku 

 
 

  

  

 
 

 

 

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

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

z w o ł u j ę 

LIV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

na dzień 2 lutego 2023 roku (czwartek) na godzinę 10.00, 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

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

 

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”. 

 
 
 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 
 

Dorota Piegzik-Izydorczyk 
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Porządek LIV sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 2 lutego 2023 roku  
(czwartek, godz. 10.00) 

 
  

 

 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miejskiej i LIII sesji Rady Miejskiej. 

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

Radnych Rady Miejskiej.  

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej. 
DRUK NR 1259  
DRUK NR 1259 (Dokument dostosowany do ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) 

 

5. 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 1266 

 

6. 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 1267 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/1162/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu w Gminie Bielsko-Biała. 
DRUK NR 1258 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1245 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej 

poprzez zmianę siedziby. 
DRUK NR 1244 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 

im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
DRUK NR 1247 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1248 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Placówek Dla Dzieci  

i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-Białej.  
DRUK NR 1256 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218556&file=DRUK+NR+1259.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219672&file=DRUK+NR+1259+-+dok.+dost.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219268&file=DRUK+NR+1266.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219269&file=DRUK+NR+1267.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218553&file=DRUK+NR+1258.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=216202&file=DRUK+NR+1245.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=216201&file=DRUK+NR+1244.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=216237&file=DRUK+NR+1247.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=216238&file=DRUK+NR+1248.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218233&file=DRUK+NR+1256.pdf
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13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Bielska-Białej ograniczeń  

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 
DRUK NR 1268 

 

14. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 1264 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego  

pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. 
DRUK NR 1251 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/684/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.  

w sprawie zasad finansowania zadań związanych z ochroną środowiska na terenie miasta 

Bielska-Białej. 
DRUK NR 1270 

 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2023 r. 
DRUK NR 1263 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości 

zarządzanych przez Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących 
własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu. 
DRUK NR 1262 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/796/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 4962/6  

o pow. 405 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Polnej, obręb Lipnik.  
DRUK NR 1257 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/575/2012 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała w skład której wchodzą działki oznaczone jako dz. 248/5  

o pow. 585 m², dz. 248/9 o pow. 173 m² położonej w Bielsku-Białej  
przy ul. Żywieckiej / Lipnickiej, w drodze przetargu. 
DRUK NR 1260 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3342/1, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Lajkonika, obręb Wapienica.  
DRUK NR 1252  

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 273/16, położonej  

w Bielsku-Białej w rejonie ul. Laurowej, obręb Komorowice Krakowskie. 
DRUK NR 1246 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219270&file=DRUK+NR+1268.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219241&file=DRUK+NR+1264.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=216592&file=DRUK+NR+1251.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219665&file=DRUK+NR+1270.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219242&file=DRUK+NR+1263.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219240&file=DRUK+NR+1262.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218234&file=DRUK+NR+1257.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218895&file=DRUK+NR+1260.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=217766&file=DRUK+NR+1252.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=216218&file=DRUK+NR+1246.pdf
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23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 

Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 2465/2  

o pow. 544 m2 obręb Straconka. 
DRUK NR 1269 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 
DRUK NR 1265 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/524/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie potoku 

Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną.  
DRUK NR 1255 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku, w rejonie ulicy 

Gwarków. 
DRUK NR 1253 

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

zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku 

obejmującego teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej - w zakresie stref 

infrastruktury elektroenergetycznej. 
DRUK NR 1254 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług zmieniającego 

miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 1261 

 

29. Sprawy różne.  

  
30. 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=219664&file=DRUK+NR+1269.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=219243&file=DRUK+NR+1265.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218232&file=DRUK+NR+1255.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218230&file=DRUK+NR+1253.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218231&file=DRUK+NR+1254.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=218901&file=DRUK+NR+1261.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

