


 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.13.2021 
 

Strona 1 z 4 

Porządek XXXIX sesji 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

w dniu 21 grudnia 2021 roku  
(wtorek, godz. 10.00) 

  

 
 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej i protokołu XXXVIII sesji Rady 

Miejskiej. 

   

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

Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. 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 953 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 954 
 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/639/2020 z dnia 15 grudnia  

2020 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej  

w 2021 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 955  

 

7. Podjęcie uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  
DRUK NR 920 i AUTOPOPRAWKA 

DRUK NR 920 - Z AUTOPOPRAWKĄ 

 

8. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok. 
DRUK NR 921 - projekt uchwały oraz objaśnienia wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi do projektu budżetu na 2022 rok i AUTOPOPRAWKA   

DRUK NR 921 Z AUTOPOPRAWKĄ 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej 

udzielanej w 2022 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 956 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta 

Bielska-Białej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, 

innych form wychowania przedszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych 

prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez inne niż Miasto Bielsko-Biała osoby 

prawne lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  

ich pobrania i wykorzystania.  
DRUK NR 924  

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175005
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175004
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175002
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171137
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175017
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175016
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171141
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=171141
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175015
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175013
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175003
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=172280
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11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2022. 
DRUK NR 925 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”.  
DRUK NR 926 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030 dla Miasta Bielska-Białej”. 
DRUK NR  930 

 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, na rok 2021. 
DRUK NR 957  

 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego „Zielone Dachy dla Miasta 

Bielska-Białej”. 
DRUK NR 927  

 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie zasad przyznawania dotacji na Program Operacyjny „Zielone 

Dachy dla Miasta Bielska-Białej” na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 928  

 

17. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka 

rehabilitacji dzikich zwierząt. 
DRUK NR 929  

 

18. 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 948 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/406/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 
DRUK NR 949 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia  

jej przebiegu. 
DRUK NR 937 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/87, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik.  
DRUK NR 864 – II WERSJA 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3941/88, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Tkaczy, obręb Lipnik.  
DRUK NR 865 – II WERSJA 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=172764
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173419
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173524
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175012
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173521
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173522
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173523
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174882
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174883
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173988
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173518
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=173519
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23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako dz. 277 i dz. 278,  

obj. KW BB1B/00062649/0, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem oznaczonym 

numerem porządkowym 8 przy ul. Józefa Pankiewicza oraz nr 25 przy ul. Władysława 

Orkana. 
DRUK NR 944 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
(red. dot. nieruchomości położonych przy ul. Pod Stokiem, ul. Grunwaldzkiej, ul. Zuchów, ul. Młyńskiej,  

ul. Relaksowej)  

DRUK NR 945 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.  
(red. dot. nieruchomości położonych przy ul. Relaksowej, ul. Widok, ul. Bystrzańskiej, ul. Bohaterów Warszawy) 
DRUK NR 946 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, na północ  

od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie ul. Beresteckiej.  
DRUK NR 938 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy potoku Mireckiego, w rejonie 

Alei gen. Władysława Andersa.  
DRUK NR 939  

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od skrzyżowania  

ul. Partyzantów z ul. Karpacką, po zachodniej stronie ul. Partyzantów. 
DRUK NR 940 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, 

Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej.  
DRUK NR 941 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy – w rejonie 

ul. Kazimierza Kopczyńskiego. 
DRUK NR 942 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach  

– dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, 

Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej. 
DRUK NR 943 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174388
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174874
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174494
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174380
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174381
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174383
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174384
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174385
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=174386
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32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego położonego pomiędzy  

ul. Komorowicką a rzeką Białą, na południe od ul. Rzeźniczej. 
DRUK NR 947 

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej umieszczenia skrzynek  

lub koszyczków ze środkami higienicznymi na czas menstruacji w miejscach użyteczności 

publicznej i budynkach samorządowych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  

w Bielsku-Białej i regularnego ich uzupełniania. 
DRUK NR 950 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K______ K______ na Prezydenta 

Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne. 
DRUK NR 951 

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A______ B_____ na Prezydenta 

Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne. 
DRUK NR 952 

 

36. Sprawy różne.  

  

37. 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=174881
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175008
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175009
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=175010
https://bip.um.bielsko.pl/
http://www.um.bielsko.pl/bip/


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

