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Porządek XLI sesji 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 17 lutego 2022 roku  
(czwartek, godz. 10.00) 

  

 
 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XL 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. 
SPR. NR 56 

 

5. 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 976 

 

6. 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 977 
 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 50-lecia powstania IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 982 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu domagającego się odrzucenia tzw. ustawy  

„lex Czarnek”. 
DRUK NR 983  

 

9. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Głównego OHP o wyrażenie zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej. 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta 

oraz zmiany uchwały Nr XXXVIII/909/2021 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej  

i nadania jej Statutu. 
DRUK NR 975 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, 

gminę i inne uprawnione podmioty. 
DRUK NR 971 

 

https://bip.um.bielsko.pl/a,80739,spr-nr-56-sprawozdanie-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awan.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178628
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178629
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178646
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178647
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178619
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178480
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12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 w Bielsku-Białej, Teatrowi 

Polskiemu w Bielsku-Białej.  
DRUK NR 974  

 

13. 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 981 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 703/8, położonej w Bielsku-

Białej w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze Górne. 
DRUK NR 972 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas 

nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu. 
DRUK NR 973 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 941, obj. KW BB1B/00096107/6, obręb 

Biała Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 5  

przy ul. Łukowej.  
DRUK NR 979 

 

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

zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony 

terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej 

S-69 i na północ od torów kolejowych - w zakresie zmiany sposobu odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków. 
DRUK NR 978 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania 

zakazów stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania 

szczepionek mRNA. 
DRUK NR 980  

 

19. Sprawy różne.  

  

20. Zamknięcie obrad. 

 

 
 

 

 

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/e,pobierz,get.html?id=178618
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178643
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178481
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178615
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178632
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178630
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=178636
https://bip.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/bip/


KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

„Transmitowanie oraz nagrywanie obrad  

Rady Miejskiej w Bielsku-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.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:j.wnuczek@um.bielsko.pl

