
 

 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.3.2021 

Bielsko-Biała, dnia 10 lutego 2021 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 

XXIX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

na dzień 18 lutego 2021 roku (czwartek) na godzinę 10.00. 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(tj. w zdalnym trybie obradowania). 
 

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 XXIX sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 18 lutego 2021 roku  
(czwartek, godz. 10.00) 

  

 

 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej. 

  

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

Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu wyrażającego obawy wobec planowanej przez 

Rząd zmiany w finansowaniu niektórych placówek ochrony zdrowia, skutkującej groźbą 

likwidacji Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 704 

 

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2020 rok. 
SPR. NR 42 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Bielska-Białej. 
DRUK NR 702 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 703 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży. 
DRUK NR 698 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad finansowania zadań związanych z ochroną środowiska  

na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 693 - II WERSJA 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na program "Bielsko-Biała łapie 

deszcz" na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 694 - II WERSJA 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program 

profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, na lata  

2021-2025".  
DRUK NR 697  

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106712
https://bip.um.bielsko.pl/a,77291,spr-nr-42-sprawozdanie-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awan.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106706
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106707
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106686
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106697
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106696
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106642
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania za lata 2019-2020 z realizacji 

„Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 

(Kontynuacja PROM 2007-2013)” oraz kontynuowania w 2021 roku realizacji „Programu 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 

2007-2013)”. 
DRUK NR 701 

 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 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. 
DRUK NR 695 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów,  

z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej 

prowadzonych przez inne organy prowadzące. 
DRUK NR 685 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r. 
DRUK NR 696 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 691 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na czas 

nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy lub najmu nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu. 
DRUK NR 692 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 

usytuowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11a wraz  

z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu. 
DRUK NR 699 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej garażem 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 41/10, 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej, obręb Lipnik. 
DRUK NR 700 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 12 października 2020 r. Pana J_____ 

K_____ na Prezydenta Miasta za pozbawienie prawa dojazdu do nieruchomości. 
DRUK NR 705 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin 

dotyczącej stosowania Kodeksu Etyki Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i ukarania radnego 

Krzysztofa Jazowego zgodnie z zapisami „Kodeksu etyki radnego Miasta Bielska-Białej”  

za niezasługującą na uwzględnienie ze względów formalnych. 
DRUK NR 706 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106701
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106582
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106535
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106583
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106545
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106567
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106700
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106705
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106730
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106721
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22. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej uchwalenia przez Radę Miejską 

uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka za niezasługującą  

na uwzględnienie. 
DRUK NR 707 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej nadania ulicy, skwerowi, placowi, 

parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 708 

 

24. Sprawy różne.  

  

25. 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=106725
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106722
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. 

§ 


