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Porządek XXXIV sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 26 sierpnia 2021 roku  
(czwartek, godz. 10.00) 

  

 

 
 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XXXIII 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 sprzeciw wobec działań Zarządu 

Województwa Śląskiego zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 817 

 

5. 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 831 

  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK  NR 832 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
DRUK  NR 833 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań  

z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
DRUK  NR 834 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program uciepłownienia 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 828 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielska-Białej do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 
DRUK NR 823  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 800 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Bielsko-Biała i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
DRUK NR 816 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=157051
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=159186
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=159187
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=159188
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=159189
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=158979
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=157418
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=147658
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=156855
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej 

prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży 

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na okres od dnia  

1 września 2019 r. 
DRUK NR 818 – II WERSJA 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 819 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 820 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
DRUK NR 821 

 

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

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 

właścicieli nieruchomości. 
DRUK NR 822 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dróg w zarządzanie. 
DRUK NR 824 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 442/6 i 442/7 położonej 

w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Jana Kochanowskiego, obręb Żywieckie Przedmieście. 
DRUK NR 815 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/590/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie sprzedaży garażu w budynku przy  

ul. Mieszka I 28 w drodze przetargu. 
DRUK NR 825  

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/313/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała położonej w Bielsku-Białej przy ul. W. Stwosza 15 w drodze 

przetargu. 
DRUK NR 826 

 

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

lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Jana Sobieskiego 191 w Bielsku-Białej wraz z udziałem 

114/1000 cz. w działkach nr 828/23, 4063/2 o łącznej pow. 534 m2, obręb Stare Bielsko. 
DRUK NR 827 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=158196
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=158047
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=158048
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=157267
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=157268
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=158046
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=155783
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=158197
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=158198
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=158217


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.8.2021 
 

Strona 3 z 3 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę części 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony i na czas 

oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
DRUK NR 830 – II WERSJA 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg 

ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska”. 
DRUK NR 813 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/725/2013 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

w rejonie ulic: Witosa, Saskiej, Serdecznej, Księżycowej, Porąbki, Wyzwolenia, Suchy 

Potok, Krzemionki. 
DRUK NR 814 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 15 marca 2021 r. Pana Tymona Radzika  

– Prezesa Zarządu Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na nienależyte wykonywanie 

swoich zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 829 

 

27. Sprawy różne.  

  

28. 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=159190
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=152606
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=153305
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=159084
https://bip.um.bielsko.pl/


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

