


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.1.2022 
 

Strona 1 z 2 

Porządek XL sesji 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

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

  

 
 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej. 

   

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

Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Starosty Powiatu Bielskiego  

z dnia 30 grudnia 2021 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2021 rok. 
SPR. NR 55 

 

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 969 

 

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 970 
 

 

7. Przyjęcie Raportu z wdrażania Planu Adaptacji miasta Bielska-Białej do zmian klimatu  

do roku 2030 za lata 2019-2021. 
SPR. NR 54 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielska-

Białej na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą Oddziaływania  

na Środowisko”. 
DRUK NR 961  

 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. 
DRUK NR 876  

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Śląskiego nr NPII.4131.1.1227.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.  
DRUK NR 960 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy - Bronisława 

Kokotka. 
DRUK NR 959 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni 

plenerowych i stref do ćwiczeń kalistenicznych, boisk oraz ścieżek przyrodniczych 

zlokalizowanych na terenie Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 968 

https://bip.um.bielsko.pl/m,489,rok-2022-viii-kadncja-rady-miejskiej.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=177299
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=177300
https://bip.um.bielsko.pl/a,80484,spr-nr-54-raport-z-wdrazania-planu-adaptacji-miasta-bielska-bialej-do-zmian-klimatu-do-roku-2030-za-.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=176982
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=164227
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=176615
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175845
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=177229
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13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej  

przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 967 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów. 
DRUK NR 962 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała 

udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości ozn. jako działka 667/6 o pow. 772 m², 

obręb Wapienica zabudowanej budynkiem przy ul. Międzyrzeckiej 33. 
DRUK NR 963 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 

stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy ul. Ratuszowej 3 

wraz z udziałem 81/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 

własności gruntu ozn. jako działki 207/5 i 815, obręb Biała Miasto, obj. kw  BB1B/______  

na rzecz najemców. 
DRUK NR 964 

 

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

jednolokalowym budynkiem użytkowym przy ul. Stefana Grota Roweckiego 32 ozn. jako 

działka 98/8, obręb Dolne Przedmieście 82, obj. kw BB1B/00061732/2 stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała na rzecz najemcy. 
DRUK NR 965 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 118/402, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej, obręb Mikuszowice Krakowskie. 
DRUK NR 966 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K______ K______ na Prezydenta 

Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne. 
DRUK NR 951 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A______ B_____ na Prezydenta 

Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne. 
DRUK NR 952 

 

21. Sprawy różne.  

  

22. 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=177228
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=177264
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=177224
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=177223
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=177225
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=177227
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175009
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175010
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

