
 

 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.3.2020 

Bielsko-Biała, dnia 6 marca 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.) 

z w o ł u j ę 

XVII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

na dzień 17 marca 2020 roku (wtorek) na godzinę 10.00, 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  

(pl. Ratuszowy 1, I piętro sala nr 30). 

 

Porządek obrad załączony zostaje do niniejszego zawiadomienia. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik 
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Porządek XVII sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 17 marca 2020 roku  
(wtorek, godz. 10.00) 

 
  

 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej. 

 

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

Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 413 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. 
DRUK NR 414 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Miastu Bielsku-Białej lub jego jednostkom organizacyjnym. 
DRUK NR 398 

 

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 411 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz 

o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2019 rok. 
DRUK NR 392 

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/e,pobierz,get.html?id=100500
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100499
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100395
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100484
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100362
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego 

Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  

na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2019 roku. 
DRUK NR 393 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami  

lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów. 
DRUK NR 386 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała. 
DRUK NR 397  

 

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

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

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku. 
DRUK NR 387 

 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego  

z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 390 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej". 
DRUK NR 358 – II WERSJA 

 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 

oraz wysokości cen za te usługi. 
DRUK NR 412 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady finansowania 

ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 395 

 

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

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100363
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100368
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100510
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100290
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100396
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100292
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100291
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100346
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100523
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100491
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100369
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100470
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24. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-

Białej. 
DRUK NR 400 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”. 
DRUK NR 389 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2020 r. 
DRUK NR 396 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-

Białej przy ul. Szarotki. 
DRUK NR 383 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-

Biała, oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, położonej w rejonie ul. Orchidei 

obręb Lipnik. 
DRUK NR 391 

  

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

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/13 o pow. 52 m2 obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 401 

  

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta na prawach 

powiatu Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/12 o pow. 152 m2 

obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 402 

  

31. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako dz.: 1334/34, obręb 

Kamienica na nieruchomość ozn. jako dz. 1366/9 obręb Kamienica. 
DRUK NR 403 

  

32. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 1067/14 obręb 

Kamienica na nieruchomość ozn. jako działka 1067/16 obręb Kamienica. 
DRUK NR 404 

  

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

lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Rynek 22 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 101/1000 cz. 

w działce 314 o pow. 340 m2 obręb Bielsko Miasto. 
DRUK NR 405 

  

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 927/2, położonej  

w Bielsku-Białej w rejonie ul. Legionów, obręb Biała Miasto. 
DRUK NR 406 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100471
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100293
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100469
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100289
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100399
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100472
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100473
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100474
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100475
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100476
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100479
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35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej 

prawa własności w udziale 1/3 cz. oraz prawa użytkowania wieczystego w 2/3 cz.  

w niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 6461/2 o pow. 96 m2 obręb Lipnik. 
DRUK NR 407  

  

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako 

działka 589/15, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej, obręb Górne Przedmieście. 
DRUK NR 408 

  

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/817/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, z jednoczesną 

sprzedażą budynków, położonej przy ul. Ceramicznej. 
DRUK NR 409 

 
  

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

niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 1810/13 o pow. 4179 m2 obręb Kamienica. 
DRUK NR 410 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 3018/26 obręb 

Jaworze na nieruchomość ozn. jako działki 3024/47 i 3024/48 obręb Jaworze. 
DRUK NR 415 

 

40. 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 

 

41. 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 

 

42. Sprawy różne. 

  

43. Zakończenie 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=100480
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100481
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100482
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100483
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100498
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. 

§ 


