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Porządek XLIX sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 20 października 2022 roku  
(czwartek, godz. 10.00) 

 
  

 
 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Wręczenie Pani Grażynie Staniszewskiej dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta 

Bielska-Białej”. 

 

3. Wręczenie Panu Andrzejowi Sikorze dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-

Białej”. 

 

4. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Miejskiej. 

 

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

Radnych Rady Miejskiej.  

 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych 

Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2021. 

 

7. 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 1171 

 

8. 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 1172 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na 2023 rok. 
DRUK NR 1166 

 

10. 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 1167 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum 

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

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2021 oraz prognozy  

na lata 2022-2024. 
DRUK NR 1159 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu  

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu na rok 2023. 
DRUK NR 1157 – II WERSJA 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=207220&file=DRUK+NR+1171.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=207221&file=DRUK+NR+1172.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=206999&file=DRUK+NR+1166.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=207000&file=DRUK+NR+1167.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=205518
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=207216&file=DRUK+NR+1157+-+II+WERSJA.pdf
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13. 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 1168 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na realizację 

projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej  

– etap II”, zwanych dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego. 
DRUK NR 1169 

 

15. 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 - SIM Śląsk Południe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1170 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1160 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych na cmentarzach 

komunalnych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1165 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/580/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych  

na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1161 – II WERSJA  

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych  

w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania publicznego 

związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. 
DRUK NR 1173 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Miasta Bielska-Białej.  
DRUK NR 1164 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 

Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1645/207  

o pow. 1789 m² obręb Komorowice Krakowskie. 
DRUK NR 1158 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 

Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 997  

o pow. 173 m² obręb Straconka.  
DRUK NR 1162 

 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=207215&file=DRUK+NR+1168.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=207217&file=DRUK+NR+1169.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=207219&file=DRUK+NR+1170.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=206521
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=206997&file=DRUK+NR+1165.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=206995&file=DRUK+NR+1161+-+II+WARSJA.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=207228&file=DRUK+NR+1173.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=206531
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=205527
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=206527
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23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

części o pow. 109 m² nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej 

jako działka 330/14 obręb Biała Miasto, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii 

Sempołowskiej. 
DRUK NR 1163 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej nadania wybranej ulicy, skwerowi, 

placowi lub wybranemu rondu nazwy Zygmunta Glücksmanna za niezasługującą  

na uwzględnienie. 
DRUK NR 1086 – II WERSJA 

 

25. Sprawy różne.  

  

26. 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=206525
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=207218&file=DRUK+NR+1086+-+II+WERSJA.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

