
 

 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.9.2020 

Bielsko-Biała, dnia 12 października 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 

z w o ł u j ę 

XXIII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

na dzień 20 października 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. 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), 

„Pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej  

w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik 
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Porządek XXIII sesji 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 20 października 2020 roku  
(wtorek, godz. 10.00) 

  

 

 
 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

 

2. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej. 

  

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

Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych Radnych 

Rady Miejskiej Bielska-Białej za rok 2019. 

 

5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. 

 

6. Informacja Prezydenta Miasta o sytuacji epidemiologicznej w mieście. 

 

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 595 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. 
DRUK NR 596 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/457/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz 

spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
DRUK NR 597 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej  

w latach 2020-2024. 
DRUK NR 598 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 583 

 

12. 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 588 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 589 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104823
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104824
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104825
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104826
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104499
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104676
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104759


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.9.2020 
 

Strona 2 z 4 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 590 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 591 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 592 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 593 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/525/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, nadania 

jednostce statutu oraz organizacji wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych 

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 594 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum 

Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2019 oraz prognozy  

na lata 2020-2022. 
DRUK NR 602 

 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
DRUK NR 605 

 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty   

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 
DRUK NR 606 

 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 607 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 1927/37 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała. 
DRUK NR 584 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta 

bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej 

Parafii pw. Chrystusa Króla. 
DRUK NR 599 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104760
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104761
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104762
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104763
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104764
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104830
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104860
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104861
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104862
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104500
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104827
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25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta 

bonifikaty w wysokości 80% od ceny zbywanej nieruchomości na rzecz Rzymskokatolickiej 

Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka. 
DRUK NR 600 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 601 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów. 
DRUK NR 585 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wprowadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki. 
DRUK NR 586 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa 

Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia. 
DRUK NR 587 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława 

Michałowicza. 
DRUK NR 603 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie przemysłu  i rzemiosła w Wapienicy, obejmującego tereny położone w gminach 

katastralnych Międzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino  

i Zwierzynieckiej, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/1557/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 30 sierpnia 2005 roku. 
DRUK NR 604 

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 marca 2020 r. Pana M_____ 

O_______na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 581 

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin 

dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Bielska-Białej uchwały w sprawie przyjęcia 

„Samorządowej Karty Praw Rodzin” jako wyrazu ochrony wartości poświadczonych  

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku 

kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, 

prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa 

dziecka do ochrony przed demoralizacją za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 608 

 

34. Sprawy różne.  

  

35. Zamknięcie obrad. 
 

 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104828
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104829
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104555
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104556
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104557
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104831
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104832
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104345
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=104853
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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/


 

 

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 2020 r. 

poz. 713 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. 

§ 


