
 

 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

RM.0002.5.2020 

Bielsko-Biała, dnia 15 maja 2020 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  

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), w związku art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.) 

z w o ł u j ę 

XIX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

na dzień 26 maja 2020 roku (wtorek) na godzinę 10.00. 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(tj. w zdalnym trybie obradowania). 

 

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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), 

„Pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej  

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

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik 
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Porządek XIX sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 26 maja 2020 roku  
(wtorek, godz. 10.00) 

 
  

 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej. 

 

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

Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2019. 
SPR. NR 29 

 

5. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2020 r. o zgłoszonych w 2019 roku 

roszczeniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty 

odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego lub jego zmianą) oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 

(naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 
SPR. NR 30 

 

6. Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta 

Bielska-Białej za rok 2019”. 
SPR. NR 32 

 

7. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019”. 
SPR. NR 34 

 

8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 
SPR. NR 35 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. 
DRUK NR 454 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji dla inicjatywy nadania imienia „3. Pułku Strzelców 

Podhalańskich” Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 421 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 448 

 

https://bip.um.bielsko.pl/a,73906,spr-nr-29-sprawozdanie-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awan.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,74107,spr-nr-30-informacja-prezydenta-miasta-bielska-bialej-o-zgloszonych-w-2019-roku-roszczeniach-w-trybi.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,74365,spr-nr-32-ocena-stanu-sanitarnego-informacja-o-stanie-bezpieczenstwa-sanitarnego-miasta-bialska-bial.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,74529,spr-nr-34-ocena-zasobow-pomocy-spolecznej-za-rok-2019.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,74547,spr-nr-35-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101796
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100634
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101473
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. 
DRUK NR 449 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej. 
DRUK NR 411 

 

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

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
DRUK NR 388 

 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała,  

a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 416 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej  

do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 394 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Handlowego z Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Bielsku-Białej. 
DRUK NR 423 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Handlowego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 424 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego z Zespołu Szkół 

Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 425 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 426 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego dla Dorosłych  

z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 427 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego dla Dorosłych  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 428 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej 

poprzez zmianę jej siedziby. 
DRUK NR 437 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego 

wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej poprzez założenie  

w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia. 
DRUK NR 438 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101477
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100484
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100292
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100510
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100368
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100908
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100909
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100910
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100911
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100912
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100913
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101194
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101195
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25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/213/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 447 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 399  

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 450 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 4122/3 o pow. 22 m2 obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 445 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości ozn. jako działka 787/35, obręb 

Mikuszowice Śląskie, położonej przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej. 
DRUKU NR 446  

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 94/11  

i 3439/23, obręb Stare Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej. 
DRUK NR 451 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej 

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 345/292 o pow. 837 m² obręb Lipnik. 
DRUK NR 452 

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej 

prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 486/177  

o pow. 259 m2 obręb Aleksandrowice. 
DRUK NR 453 

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w rejonie ul. Szyprów. 
DRUK NR 440 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka,  

Józefa Braka. 
DRUK NR 441 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano  

po zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków. 
DRUK NR 442 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101426
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100470
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101563
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101690
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101481
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101596
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101600
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101631
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101365
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101366
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101367


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

VIII kadencja: 2018-2023 
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 

RM.0002.5.2020 
 

Strona 4 z 4 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/752/2018 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy 

Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej. 
DRUK NR 443 

 

37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Partyzantów, 

Leszczyńską i Piotra Bardowskiego. 
DRUK NR 444 

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego  

im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic 

położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego założyciela 

"Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela 

Morawieckiego za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 417 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego  

im. Jana Olszewskiego dotyczącej uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia  

za niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w uzasadnieniu. 
DRUK NR 418 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 29 stycznia 2020 r. mieszkańców ulicy 

Sosnowej 32, 34, 36, 38 na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 455 

 

41. Sprawy różne. 

  

42. 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=101392
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101393
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101869
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100751
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101868
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.Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119,  

s.1 - zwane dalej w skrócie „RODO”, informuje się, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 
43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych  

z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres siedziby Administratora, 

b) telefonicznie: 33 497 17 21, 

c) adres poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie przepisów art. 20 

ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.). W celu realizacji zasady jawności, obrady Rady Miejskiej  

są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W związku  

z powyższym istnieje możliwość zarejestrowania wizerunku i głosu osób obecnych na sesji 
Rady Miejskiej. 

4. Zarejestrowany podczas sesji Pani/Pana wizerunek i głos będzie stanowić zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) informację publiczną i zostanie opublikowany na stronie 

internetowej miasta Bielska-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej.  

5. Pani/Pana dane osobowe zgodnie ze aktualnym stanem prawnym będą dostępne bezterminowo. 

6. Ze względu na jawność obrad osoba biorąca w niej udział nie może skutecznie domagać się 
ograniczenia rejestracji swojego wizerunku i głosu. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, oraz ich sprostowania, 

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Warszawa,  

ul. Stawki 2. 

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

profilowane. 

§ 


