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Bielsko-Biała, dnia 17 stycznia 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 

XV sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

na dzień 28 stycznia 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 XV sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 28 stycznia 2020 roku  
(wtorek, godz. 10.00) 

 
 

 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XIV 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 Nr ZK.551.5.2019.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.  

z działalności za 2019 rok. 
SPR. NR 27 

 

6. Przyjęcie sprawozdania Nr 0057.2.2019 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 stycznia 

2020 r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej Nr XXI/572/2008 z dnia 

22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony 

dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwartale 2019 r. 
SPR. NR 28 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w związku ze złożoną rezygnacją. 
DRUK NR 347 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej  

i Ochrony Środowiska. 
DRUK NR 348 

 

9. 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 344 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. 
DRUK NR 345 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/533/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania 

zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe 

zakłady budżetowe do budżetu Miasta Bielska-Białej oraz sposobu i terminów rocznych 

rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 342 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego  

z zakresu administracji rządowej. 
DRUK NR 329 

https://bip.um.bielsko.pl/a,73659,spr-nr27-sprawozdanie-nr-zk55152019mc-wspolnej-komisji-bezpieczenstwa-i-porzadku-dla-miasta-bielska-.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,73691,spr-nr-28-sprawozdanie-z-realizacji-uchwaly-rady-miejskiej-bielska-bialej-nr-xxi5722008-z-dnia-22-lu.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99703
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99704
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99689
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99690
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99681
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99460


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.1.2020 
 

Strona 2 z 3 

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

Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 346 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zadaniem  

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej  

przy ul. Zapłocie Duże 1”. 
DRUK NR 341 

 

15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie funkcjonowania placówek przedszkolnych 

w Bielsku-Białej w lipcu i sierpniu. 
DRUK NR 328 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 332 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół 

Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 333 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Handlowego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 334 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 335 

 

20. Podjęcie uchwały 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 336 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-

Biała. 
DRUK NR 340 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji 

przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych. 
DRUK NR 339 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024". 
DRUK NR 330 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  

niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. 
DRUK NR 337 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99702
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99678
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99459
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99576
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99577
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99578
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99579
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99589
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99670
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99669
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99468
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99590
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25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 159/5, położonej  

przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica. 
DRUK NR 331 
 

 

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

trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 787/35, położonej przy ul. Bystrzańskiej 

obręb Mikuszowice Śląskie. 
DRUK NR 338 

 

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 3298/6, położonej przy ul. Zapłocie Małe obręb Stare 

Bielsko. 
DRUK NR 343 

 

28. Sprawy różne. 

  

29. 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=99505
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99668
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99682
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.1 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

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 informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,  

poz. 1330 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. 

§ 


