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Porządek XLV sesji 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 19 maja 2022 roku  
(czwartek, godz. 10.00) 

  

 
 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Wręczenie Panu Stanisławowi Peruckiemu dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta 

Bielska-Białej”. 

 

3. Wręczenie Pani Elżbiecie Rosińskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa 

Śląskiego”.  

 

4. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej. 

   

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

Radnych Rady Miejskiej.  

 

6. Przyjęcie sprawozdania RG.0057.1.2022 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 28 kwietnia 

2022 r. z całości realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej  

na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” – ocena końcowa. 
SPR. NR 61  

 

7. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 maja 2022 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 2021 rok”. 
SPR. NR 62 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej. 
DRUK NR 1079 

 

9. 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 1074 

 

10. 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 1075 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/984/2022 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 1076 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku". 
DRUK NR 1062 

 

https://bip.um.bielsko.pl/a,81490,spr-61-ocena-koncowa-wdrazania-programu-rewitalizacji-obszarow-miejskich-w-bielsku-bialej-na-lata-20.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,81587,spr-nr-62-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=191066
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190491
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190492
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190493
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=189109
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13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 1068 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów miejskich 

położonych poza drogami publicznymi. 
DRUK NR 1067 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3439/16, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok, obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 1063 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 409/19, położonej  

w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 1064 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 409/16, położonej  

w Bielsku-Białej w rejonie ul. Muszlowej, obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 1065 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części lokalu nr 5 w budynku przy 

ul. Thomasa W. Wilsona 11 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej - lokalu nr 6. 
DRUK NR 1069 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 11a w budynku  

przy ul. Przekop 11 celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

lokalu nr 11. 
DRUK NR 1070 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5  

w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 14. 
DRUK NR 1078 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
DRUK NR 1066 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz 

części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony 

oraz na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych 

umów. 
DRUK NR 1077 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
DRUK NR 1080 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190484
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190392
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190386
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190384
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190383
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190486
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190487
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190495
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190389
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190507
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190795
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24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P_____ S_____ dotyczącej 

bezowocnej korespondencji z Prezydentem Miasta. 
DRUK NR 1071 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J_____ W_____ dotyczącej 

nieprawidłowego załatwienia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Bielsku-Białej 

wniosku o wstrzymanie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów  

za I półrocze 2021/2022. 
DRUK NR 1072 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E______ B______ na Dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 18 w Bielsku-Białej za bezprawne wypalanie trawy wokół szkoły. 
DRUK NR 1073 

 

27. Sprawy różne.  

  

28. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostęp do materiałów kierowanych na sesję Rady Miejskiej  

https://bip.bielsko-biala.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=190488
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190489
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=190490
https://bip.bielsko-biala.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

