
 

 
Rada Miejska w Bielsku-Białej 

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

RM.0002.4.2021 

Bielsko-Biała, dnia 10 marca 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.), w związku art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) 

z w o ł u j ę 

XXX sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

na dzień 18 marca 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 „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 XXX sesji  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

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

  

 

 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XXIX 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 734 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 735 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/458/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych 

budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”. 
DRUK NR 736 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/459/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych 

budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”. 
DRUK NR 737 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz 

o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2020 rok. 
DRUK NR 711 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego 

Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  

na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2020 roku. 
DRUK NR 712 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa  

na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej społecznej 

inicjatywie mieszkaniowej - Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 731 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108383
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108384
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108385
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108386
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106935
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106936
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108139
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania w mieście Bielsku-Białej 

naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów 

pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości 

miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań 

budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”. 
DRUK NR 732 - Z II WERSJĄ UZASADNIENIA 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Beskidzkiego Centrum 

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

publicznego zakładu opieki zdrowotnej - aktualizacji na lata 2020-2022. 
DRUK NR 713 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

na rok 2021.  
DRUK NR 730 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku. 
DRUK NR 724 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Bielskiego 

Centrum Kultury w Bielsku-Białej oraz wprowadzenia zmian w statutach samorządowych 

instytucji kultury: Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Teatru Lalek „Banialuka” 

im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 733 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu posadzki  

w sobotach i kruchcie kościoła pw. św. Barbary w Bielsku-Białej oraz remontu drogi 

procesyjnej wokół kościoła z konserwacją zabytkowych płyt nagrobnych dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 717 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 

plebanii ewangelickiej przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Białej. 
DRUK NR 718 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji  

i dachu kapliczki znajdującej się przy ul. Górskiej na działce nr 3050, obręb Straconka  

w Bielsku-Białej, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-

Białej. 
DRUK NR 719 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji 

wraz z naprawą dachu w kamienicy przy ul. 3 Maja 13 dla Beskidzkiej Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 720 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia datacji celowej na remont konserwatorski budynku 

przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej, dla właściciela nieruchomości położonej przy  

ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej - osoby prywatnej. 
DRUK NR 721 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108511
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107042
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108140
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107053
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108147
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107046
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107047
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107048
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107049
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107050
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21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sieni  

i klatki schodowej, stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych do budynku,  

a także kamienia na elewacji w obrębie parteru w kamienicy przy ul. Norberta Barlickiego 4 

dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Norberta Barlickiego 4 w Bielsku-Białej  

- osób fizycznych. 
DRUK NR 722 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu 

konserwatorskiego dachu kamienicy przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej dla właścicieli 

nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej - osób fizycznych. 
DRUK NR 723 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania  

na terenie gminy Bielsko-Biała”. 
DRUK NR 710 

 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2021 r. 
DRUK NR 729 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
DRUK NR 725 

 

26. 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 726 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 727 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. 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 728 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/592/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 20 października 2020 r. 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 738 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107051
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107052
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=106894
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108009
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107140
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107141
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107142
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107143
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108387
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30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

pomieszczenia wc stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy 

ul. Maksyma Gorkiego 26 o pow. 1,44 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku 

i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 6690, obręb Lipnik  

z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego Nr 4. 
DRUK NR 740 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4  

w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 7b wraz z udziałem  

w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu. 
DRUK NR 741 

 

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

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy 

ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: 

Wierzbowej i Pieczarkowej. 
DRUK NR 714 

 

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

zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki. 
DRUK NR 715 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej 

stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko. 
DRUK NR 716 

 

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

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą 

Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała  

– Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne. 
DRUK NR 739 

 

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=108505
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108506
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107043
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107044
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=107045
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=108504
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. 

§ 


