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Porządek XXXVII sesji 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

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

  

 
 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej. 

   

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

Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wydanych w okresie  

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 (naliczenie 

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego lub jego zmianą) – zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 ust. 1-3 i 5 

(żądanie wykupu nieruchomości lub wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą).  
SPR. NR 52 

 

5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 

2020/2021. 
SPR. NR 53 

 

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 910 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 911 
 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/640/2020 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu  

i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”,  

w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
DRUK NR 879 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 

przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 906 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030”. 
DRUK NR 886 – II WERSJA 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030. 
DRUK NR 887 – II WERSJA 

https://bip.um.bielsko.pl/a,80048,spr-nr-52-informacja-prezydenta-miasta-bielska-bialej-o-zgloszonych-w-2020-roku-roszczeniach-w-trybi.html
https://bip.um.bielsko.pl/a,80009,spr-nr-53-informacja-o-realizacji-zadan-oswiatowych-miasta-bielska-bialej.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170565
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170566
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=165015
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170416
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170420
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170422
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12. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych 

dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Bielska-Białej na lata 2021-2030. 
DRUK NR 888 – II WERSJA 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2022 rok. 
DRUK NR 889 

 

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

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

zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2020 oraz prognozy na lata  

2021-2023. 
DRUK NR 898 

 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XXX/707/2021 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 

2021 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021. 
DRUK NR 907 

 

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

Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 908 

 

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

wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 909 

 

18. Podjęcie uchwały 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 2022 rok. 
DRUK NR 890  

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania. 
DRUK NR 885 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/276/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy 

realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała 

Komorowice. 
DRUK NR 899 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/340/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024". 
DRUK NR 917 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu  

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu na rok 2022. 
DRUK NR 912 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170421
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=168041
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=169972
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170417
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170418
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170419
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=168065
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=167829
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170124
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170571
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170572
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23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 
DRUK NR 913  

 

24. 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 900 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/344/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
DRUK NR 905 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta 

na prawach powiatu Bielsko-Biała na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym. 
DRUK NR 914 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały NR IX/161/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony 

zabudowanej nieruchomości o pow. 1297 m2, oznaczonej jako dz. 39/174 obręb Wapienica, 

położonej przy ul. Tadeusza Regera 109 w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 894 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz 

Powiatu Bielskiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-

Biała. 
DRUK NR 895 

 

29. 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. 
DRUK NR 896  

 

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

w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 657 obręb Biała Miasto, stanowiącej własność Gminy 

Bielsko-Biała. 
DRUK NR 897 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału 

w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. 336/46 i dz. 6713, 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Letniej, obręb Lipnik, na rzecz jej współwłaścicielki. 
DRUK NR 915 
 

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

zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego teren 

położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwardzistów  

i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie. 
DRUK NR 891  

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170709
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170404
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170415
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170567
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=169732
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=169984
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=169973
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=169985
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170569
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=168042
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33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kamienicy, na południe  

od ul. Młodzieżowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Zbigniewa Cybulskiego. 
DRUK NR 892 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Lipnicką  

a ul. Juliana Tuwima, na wschód od ul. Złote Łany. 
DRUK NR 893 

 

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

zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony  

w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbiorczej na przedłużeniu ulicy 

Długiej do ulicy Drobniewicza i połączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki. 
DRUK NR 916 

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”  

Pani Danucie Bobie. 
DRUK NR 918 

 

37. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską 

uchwały w sprawie przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niezaszczepionych na COVID-19 

za niezasługującą na uwzględnienie. 
DRUK NR 901 

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 lipca 2021 roku Pana Ł_____ K____  

na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 

naruszenie interesów skarżących oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy 

dotyczącej postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi 

gminnej ul. Antycznej w Bielsku-Białej” . 
DRUK NR 902 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T_____ N_____  

na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie odmowy 

przyznania wolnych czwartków od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. 
DRUK NR 903 

 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 3 września 2021 r. Pani T_____ N_____ 

na działania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odnośnie negatywnego 

stanowiska dotyczącego prośby o niepełnienie funkcji wychowawcy w roku szkolnym 

2021/2022. 
DRUK NR 904 

 

41. Sprawy różne.  

  

42. 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=168043
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=168044
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170570
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170718
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170407
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170408
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170409
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=170410
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

