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Protokół Nr XXXI/2021 

sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

która odbyła się pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1 

w dniu 22 kwietnia 2021 roku 
 

 

 

 

Obecni podczas XXXI sesji Rady Miejskiej: 

 

▪ Radni Rady Miejskiej – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 2 do protokołu. 

▪ Zaproszeni goście – według listy obecności, stanowiącej Załącznik Nr 3 do protokołu. 

 
Porządek XXXI  sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem przyjętych przez Radę Miejską zmian: 

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej. 

  

2. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej. 

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych 

przez Radnych Rady Miejskiej. 

 

4. Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

miasta Bielska-Białej za rok 2020”. 
SPR. NR 43 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 745 

 

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 757 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok. 
DRUK NR 756 

 

7a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin  

i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA 

BESKIDZKA. 
DRUK NR 761 
Punkt 7a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 15 w Bielsku-Białej poprzez 

zmianę siedziby. 
DRUK NR 742 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej poprzez 

zmianę siedziby. 
DRUK NR 743 

https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/onetTPGSqZ0c8kj
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/onetTPGSqZ0c8kj
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/onetTPGSqZ0c8kj
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/onetTPGSqZ0c8kj
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/onetTPGSqZ0c8kj
https://umbielsko.smarthost.pl/owncloud/index.php/s/onetTPGSqZ0c8kj
https://bip.um.bielsko.pl/a,77537,spr-nr-43-ocena-stanu-sanitarnego-informacja-o-stanie-bezpieczenstwa-sanitarnego-miasta-bielska-bial.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=114911
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=133725
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=129077
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=141600
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=110489
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=110490
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Bielsku-Białej ozn. jako działki o numerach: 843/59 obręb Górne Przedmieście, 48/3 

obręb Dolne Przedmieście 55, 1645/203 obręb Komorowice Krakowskie i 367/44 obręb 

Aleksandrowice, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 744 

 

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

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1458/19, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Słomianej, obręb Międzyrzecze Górne. 
DRUK NR 746 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości 

składającej się z działek nr 89/17 oraz 89/19, obręb Komorowice Śląskie. 
DRUK NR 747 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 89/21, obręb Komorowice Śląskie. 
DRUK NR 748 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości 

składającej się z działek: 259/173 i 259/174 obręb Aleksandrowice, na niezabudowaną 

nieruchomość ozn. jako dz. 3129/9 obręb Lipnik. 
DRUK NR 749 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała. 
DRUK NR 752 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 

usytuowanego w budynku przy ul. 11 Listopada 78, stanowiącego własność Gminy 

Bielsko-Biała wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 

własności gruntu ozn. jako dz. 733 obr. Biała Miasto. 
DRUK NR 753 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. płk. Stanisława Dąbka 

4, obręb Lipnik, oznaczonej jako działka 6423 oraz 4157/3, obj. KW BB1B/00061046/6, 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 
DRUK NR 754 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako działka 384/146, położonej  

w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości  

ozn. jako działka 1242. 
DRUK NR 755 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między  

Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną – etap 1. 
DRUK NR 759 + AUTOPOPRAWKA (Zał. Nr 2) 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=114350
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=126047
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=132528
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=132533
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=126048
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=126054
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=126055
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=126057
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=126056
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=134760
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=141807
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19a. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika. 
DRUK NR 758 
Punkt 19a – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

19b. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówka  

a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską. 
 DRUK NR 760 

Punkt 19b – wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania 

opinii przez Radę Miejską Bielska-Białej w sprawie przeprowadzenia Referendum 

Ludowego. 
DRUK NR 750 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia 

Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego. 
DRUK NR 751 

 

22. Sprawy różne.  

 

23. Zamknięcie obrad. 
 

 
 

 

 

 

Ad 1 
Otwarcie sesji Rady Miejskiej 

 
Na podstawie § 2 ust. 1, § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta, trzydziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (godzina 10.01). Sesja Rady Miejskiej 

odbywała się w zdalnym trybie obradowania. 

 
W punkcie 1. porządku obrad Rada Miejska uczciła chwilą ciszy pamięć zmarłego 2 kwietnia 

br. Ryszarda Śliwińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej III kadencji, wieloletniego 

Prezesa Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz nauczyciela 

przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka. 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=134735
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=134766
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=126052
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=126053
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W związku z transmisją internetową sesji RM oraz utrwalaniem obrad za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił klauzulę 

informacyjną w ww. sprawie.
1 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik dokonał sprawdzenia obecności/quorum 

(potwierdzona obecność w tej części obrad: 23 Radnych RM).  
 

Uwzględniając powyższe, zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność XXXI sesji Rady Miejskiej,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowiło quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

 

Zgodnie z listą obecności w XXXI sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 24 Radnych (nieobecny 

Radny Piotr Ryszka – nieobecność usprawiedliwiona). 

 
1. Porządek XXXI sesji RM  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił proponowane zmiany do porządku  

XXXI sesji. 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Miejskiej 

przeprowadził następujące głosowania: 

 

1) Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w Druku Nr 758 

– tj. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika. 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a  do porządku obrad punkt 19a.,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika. 

 
2) Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w Druku Nr 760 

– tj. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówka  

a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską.  

 

                              
1
  Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu realizacji zasady jawności, obrady sesji 

Rady Miejskiej Bielska-Białej są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula 

informacyjna, 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), zwane „RODO”, została zamieszczona na stronie 

internetowej Rady Miejskiej Bielska-Białej, na tablicy ogłoszeń. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/01_wynik_glosowania_030_2021_p1.pdf
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Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a  do porządku obrad punkt 19b.,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówka  

a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską. 

 
3) Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w Druku Nr 761  

– tj. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin  

i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA 

BESKIDZKA.  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 1.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu.  

Rada Miejska w drodze głosowania   w p r o w a d z i ł a  do porządku obrad punkt 7a.,  

tj. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin  

i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA 

BESKIDZKA. 

 
2. Informacja uzupełniająca do porządku XXXI sesji  
    

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił informację uzupełniającą  

do porządku XXXI sesji (tj. zmiany niewymagające głosowania).
2
  

 

W punkcie 19. porządku obrad Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały  

w Druku Nr 759 wraz z autopoprawką do Załącznika Nr 2 (dot. projektu uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 

położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między Aleją gen. Władysława Andersa  

i ul. Gościnną – etap 1). 

 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach w sprawie udzielenia głosu 

podczas XXXI sesji Rady Miejskiej  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poinformował o braku wniosków w sprawie 

udzielenia głosu podczas XXXI sesji Rady Miejskiej. 

                              
2
  W punkcie 11. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 732 z uwzględnieniem II wersji uzasadnienia. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/02_wynik_glosowania_030_2021_p1.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/03_wynik_glosowania_030_2021_p1.pdf
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Ad 2 
Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej 

 
Obecni na posiedzeniu Radni przyjęli protokół XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 18 marca  

2021 roku. Do protokołu nie wniesiono uwag. 

 
Ad 3 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady 

Miejskiej 

 
Informację na temat interpelacji i zapytań złożonych przez Radnych RM przedstawił 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  
 

W okresie międzysesyjnym, Radni Rady Miejskiej złożyli 60 interpelacji oraz 1 zapytanie,  

w tym:  

▪ 52 interpelacje indywidualne i 1 zapytanie indywidualne,  

▪ 8 interpelacji zbiorowych. 

 
Interpelacje/zapytania indywidualne złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radna Barbara Waluś (5), 

2) Radny Tomasz Wawak (2), 

3) Radny Konrad Łoś (14), 

4) Radny Bronisław Szafarczyk (5), 

5) Radny Marcin Litwin (1), 

6) Radny Andrzej Gacek (4), 

7) Radny Roman Matyja (8), 

8) Radny Maksymilian Pryga (4), 

9) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk (2), 

10) Radny Szczepan Wojtasik (1), 

11) Radna Urszula Szabla (3-i, 1-z), 

12) Radny Karol Markowski (2), 

13) Radny Jerzy Bauer (1). 

 
Interpelacje/zapytania zbiorowe złożyli następujący Radni Rady Miejskiej: 

1) Radny Rafał Ryplewicz, Radny Krzysztof Jazowy (1), 

2) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Jerzy Bauer, 

Radny Janusz Buzek, Radny Rafał Ryplewicz (1),  

3) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, Radny Jerzy Bauer, 

Radny Janusz Buzek, Radny Rafał Ryplewicz, Radny Roman Matyja (1), 

4) Radny Szczepan Wojtasik, Radny Maksymilian Pryga (4), 

5) Radny Karol Markowski, Radny Roman Matyja, Radny Szczepan Wojtasik, Radny 

Maksymilian Pryga (1). 

 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach Radnych RM 

złożona na sesji w dniu 22 kwietnia 2021 roku stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, Prezydent 

Miasta Jarosław Klimaszewski. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/Interpelacje_031_2021.pdf
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Ad 4 
Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej  

za rok 2020” 

 
W punkcie 4. Rada Miejska obradowała nad dokumentem w druku SPR. Nr 43. 
 
Ocenę stanu sanitarnego przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej  

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Urszula Szabla, 

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dr n. med. Jarosław Rutkiewicz, 

3) Radny Szczepan Wojtasik, 

4) Radny Marcin Litwin, 

5) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
Opinię Komisji Rady Miejskiej, wydaną do Oceny stanu sanitarnego – informacji o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2020”, przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.  

 

Ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości nw. Komisja RM: 

▪ Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
 

Pismo Komisji stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

Ocena stanu sanitarnego (SPR. Nr 43) znajduje się w zbiorze pt. „Realizacja uchwał rady 

gminy i jej monitorowanie”, 2021 rok (RM.0008). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

ocenę stanu sanitarnego. 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 4. (na podstawie 

potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/04_wynik_glosowania_030_2021_p4.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „za” Radnego Adama Wykręta w miejsce 

odnotowanego w systemie „braku głosu”.
3
 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   p r z y j ę ł a   Ocenę stanu sanitarnego - informację  

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2020”. 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku -Białej  

na 2021 rok 

 
Z uwagi na brak łączności z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Radnym Krzysztofem 

Jazowym Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przeszedł do procedowania  

punktu 6. 

 
Ad 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  

 
W punkcie 6. Rada Miejska przeprowadziła wspólną dyskusję nad projektem uchwały  

w Druku Nr 757 (z pkt 6) oraz nad projektem uchwały w Druku Nr 756 (z pkt 7). 

 
Projekty uchwał przedstawił Skarbnik Miasta Dominik Pawiński. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radna Urszula Szabla, 

2) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński,  

3) Radny Dariusz Michasiów. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

                              
3
 Zgłoszenie do protokołu. 
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Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 757) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 6. (na podstawie 

potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/730/2021 

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  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok 

 
Rada Miejska przeprowadziła dyskusję nad projektem uchwały w Druku Nr 756 w punkcie  

6. porządku obrad. 

 
Projekt uchwały w Druku Nr 756 uzyskał pozytywne opinie nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury, 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  

▪ Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, 

▪ Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,  

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,  

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Opinie Komisji Rady Miejskiej znajdują się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/05_wynik_glosowania_030_2021_p6.pdf
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Projekt uchwały (Druk Nr 756) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec przeprowadzonej dyskusji w pkt 6. porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 7. (na podstawie 

potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 17 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 6 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/731/2021 

w sprawie zmian budżetu  

miasta Bielska-Białej na 2021 rok  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik powrócił do punktu 5. porządku obrad. 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku -Białej  

na 2021 rok 

 
W punkcie 5. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 745.  

 

Projekt uchwały (Druk Nr 745) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Jazowy. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś (m.in. wniosek o rozszerzenie działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej), 

2) Radny Andrzej Gacek,  

3) Radny Krzysztof Jazowy, 

4) Radny Tomasz Wawak, 

5) Skarbnik Miasta Dominik Pawiński, 

6) Radny Marcin Litwin. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/06_wynik_glosowania_030_2021_p7.pdf
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W związku z koniecznością przygotowania i udostępnienia Radnym RM treści wniosku 

zgłoszonego przez Radnego Konrada Łosia (tj. poprawki do projektu uchwały), Przewodniczący 

Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zawiesił realizację punktu 5. porządku obrad i przeszedł  

do punktu 7a. 
 

Wniosek Radnego Konrada Łosia, udostępniony Radnym na posiedzeniu Rady Miejskiej  

w systemie eSesja stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 

 
Ad 7a 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu 

Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA  

 
Punkt 7a. został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
W punkcie 7a. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 761.  

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Paweł 

Niklewicz. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów  

i innych organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 761) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 7a. (na podstawie 

potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/07_wynik_glosowania_030_2021_p7a.pdf
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Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/732/2021 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów  

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  

AGLOMERACJA BESKIDZKA 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
O godzinie 11.55 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik ogłosił półgodzinną przerwę  

w obradach Rady Miejskiej do godziny 12.25. 

 
 

_____________________________ 

 

 

O godzinie 12.29 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz wznowił obrady Rady Miejskiej oraz 

przeprowadził sprawdzenie quorum. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do wznowienia obrad (na podstawie potwierdzonej 

obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia - 23 Radnych). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej powrócił do punktu 5. porządku obrad. 

 
Ad 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

na 2021 rok 

 
W tej części punktu 5. głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Janusz Buzek, 

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (m.in. wniosek o zdjęcie punktu  

z porządku obrad oraz zwrócenie tematu do Komisji Rewizyjnej celem przedstawienia 

Radzie Miejskiej rozszerzonego planu pracy Komisji), 

3) Radny Konrad Łoś, 

4) Radny Krzysztof Jazowy. 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej przeprowadził następujące głosowania: 

 

1) Głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika o zdjęcie  

z porządku obrad projektu uchwały.  

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 5.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 
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W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 5 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e    w y r a z i ł a    z g o d y    na zdjęcie punktu  

z porządku obrad. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. 

 
2) Głosowanie wniosku Radnego Konrada Łosia o rozszerzenie planu pracy Komisji 

Rewizyjnej, poprzez dodanie pkt 4 w brzmieniu: 

„Komisja Rewizyjna dokona następujących kontroli:  

a. w III kwartale – celowości, a także zgodności z przepisami ogólnie 

obowiązującymi i wewnętrznymi wydatków do kwoty 30 tys. euro dokonanych 

przez Miejski Zarząd Dróg w 2020 r.; 

b. w IV kwartale – wdrożenia wniosków, spostrzeżeń, zaleceń i wyników kontroli 

zewnętrznych oraz kontroli i audytów wewnętrznych zrealizowanych  

w tut. Urzędzie w 2020 r.”. 

    

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 5.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 7 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 3 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 
 

Rada Miejska w drodze głosowania   n i e   p r z y c h y l i ł a   się   do wniosku Radnego 

Konrada Łosia o rozszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Wniosek nie uzyskał wymaganej 

większości głosów. 

 
3) Głosowanie projektu uchwały w Druku 745. 

    

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 5.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 14 

▪ przeciw: 5 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do 

protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/733/2021 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

na 2021 rok 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/08_wynik_glosowania_030_2021_p5.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/09_wynik_glosowania_030_2021_p5.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/10_wynik_glosowania_030_2021_p5.pdf
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Po głosowaniu głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Krzysztof Jazowy, 

2) Radny Janusz Buzek. 

 
Ad 8 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 15 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby 

 
W punkcie 8. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 742. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Janusz Kaps. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 742) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 8.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/734/2021 

w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 15  

w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/11_wynik_glosowania_030_2021_p8.pdf
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Ad 9 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby 

 
W punkcie 9. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 743. 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Janusz Kaps. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Edukacji i Kultury. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów  

i innych organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 743) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 9.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/735/2021 

w sprawie przekształcenia  

Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej  

poprzez zmianę siedziby  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/12_wynik_glosowania_030_2021_p9.pdf
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Ad 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielsku-Białej ozn. jako 

działki o numerach: 843/59 obręb Górne Przedmieście, 48/3 obręb Dolne Przedmieście 55, 1645/203 obręb 

Komorowice Krakowskie i 367/44 obręb Aleksandrowice, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała 

 
W punkcie 10. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 744. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 744) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 10.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/736/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielsku-Białej  

ozn. jako działki o numerach:  

843/59 obręb Górne Przedmieście,  

48/3 obręb Dolne Przedmieście 55,  

1645/203 obręb Komorowice Krakowskie 

i 367/44 obręb Aleksandrowice,  

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/13_wynik_glosowania_030_2021_p10.pdf
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Ad 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 1458/19, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Słomianej, obręb 

Międzyrzecze Górne 

 
W punkcie 11. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 746. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

 

Projekt uchwały (Druk Nr 746) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 11.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/737/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako dz. 1458/19,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Słomianej,  

obręb Międzyrzecze Górne 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/14_wynik_glosowania_030_2021_p11.pdf
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Ad 12 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości składającej się z działek  

nr 89/17 oraz 89/19, obręb Komorowice Śląskie  

 
W punkcie 12. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 747. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 747) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 12.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 1 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/738/2021 

w sprawie nabycia  

na rzecz Gminy Bielska-Białej 

 nieruchomości składającej się z działek  

nr 89/17 oraz 89/19, 

 obręb Komorowice Śląskie  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/15_wynik_glosowania_030_2021_p12.pdf
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Ad 13 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bielska-Białej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 89/21, 

obręb Komorowice Śląskie  

 
W punkcie 13. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 748. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 748) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 13.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 24 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 24 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/739/2021 

w sprawie nabycia  

na rzecz Gminy Bielska-Białej  

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 89/21,  

obręb Komorowice Śląskie  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/16_wynik_glosowania_030_2021_p13.pdf
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Ad 14 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości składającej się z działek: 

259/173 i 259/174 obręb Aleksandrowice, na niezabudowaną nieruchomość ozn. jako dz. 3129/9 obręb Lipnik   

 
W punkcie 14. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 749. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt, 

3) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, 

4) Radny Janusz Buzek. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 749) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 14.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 19 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/740/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  

na zamianę zabudowanej nieruchomości  

składającej się z działek:  

259/173 i 259/174 obręb Aleksandrowice,  

na niezabudowaną nieruchomość  

ozn. jako dz. 3129/9 obręb Lipnik  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/17_wynik_glosowania_030_2021_p14.pdf
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Ad 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-

Biała i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  

 
W punkcie 15. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 752. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 752) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 15.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/741/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem na czas nieoznaczony  

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego  

trybu zawarcia umów najmu nieruchomości  

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała 

 i Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/18_wynik_glosowania_030_2021_p15.pdf
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Ad 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku  

przy ul. 11 Listopada 78, stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała wraz z udziałem w częściach wspólnych 

budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 733 obr. Biała Miasto   

 
W punkcie 16. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 753. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 753) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 16.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/742/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego  

w budynku przy ul. 11 Listopada 78,  

stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała  

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń  

oraz w prawie własności gruntu  

ozn. jako dz. 733 obr. Biała Miasto  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/19_wynik_glosowania_030_2021_p16.pdf
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Ad 17 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-

Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. płk. Stanisława Dąbka 4, obręb Lipnik, oznaczonej jako działka 6423  

oraz 4157/3, obj. KW BB1B/00061046/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym  

 
W punkcie 17. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 754. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 754) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 17.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 18 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 2 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/743/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, 

 położonej w Bielsku-Białej  

przy ul. płk. Stanisława Dąbka 4, obręb Lipnik,  

oznaczonej jako działka 6423 oraz 4157/3,  

obj. KW BB1B/00061046/6,  

zabudowanej budynkiem mieszkalnym  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/20_wynik_glosowania_030_2021_p17.pdf
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Ad 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja  

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

ozn. jako działka 384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7 na rzecz współwłaścicieli 

nieruchomości ozn. jako działka 1242 

 
W punkcie 18. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 755. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości Elżbieta Czaderna-

Richczajt. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 755) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 18.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/744/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2019 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała  

ozn. jako działka 384/146,  

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Rymera 7  

na rzecz współwłaścicieli nieruchomości  

ozn. jako działka 1242  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/21_wynik_glosowania_030_2021_p18.pdf
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Ad 19 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone  

w rejonie potoku Kamienickiego II, między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną – etap 1 

 
W punkcie 19. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 759 wraz  

z autopoprawką do Załącznika Nr 2. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 759) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Projekt uchwały oraz uwagi do projektu miejscowego planu przedstawiła Dyrektor Biura 

Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 
 

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu mpzp stanowi 

Załącznik Nr 7 do protokołu.   

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Janusz Buzek, 

2) Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek, 

3) Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, 

4) Radna Renata Gruszka (uwaga techniczna dot. słyszalności), 

5) Radny Marcin Litwin,  

6) Radna Barbara Waluś, 

7) Radny Tomasz Wawak, 

8) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, 

9) Radca Prawny w Biurze Rady Miejskiej Jacek Biel. 

 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przed 

przystąpieniem do głosowania projektu planu, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

przeprowadził następujące głosowania w sprawie uwzględnienia uwag wniesionych do projektu 

mpzp. 

 

1) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 1 pkt 1 (pismo Pana K.S. z 28.10.2016 r.) - w części 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 
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W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 15 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 1 pkt 1 (Pana K.S.) – w części 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
2) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 1 pkt 2 (pismo Pana R.S. z 31.10.2016 r.) – w części 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 16 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 1 pkt 2 – w części nieuwzględnionej 

przez Prezydenta Miasta. 

 
3) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 1 pkt 3 (pismo Pana P.L. z 27.08.2020 r.) – w części 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 15 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/22_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/23_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/24_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
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Wynik głosowania z uwzględnieniem głosu „przeciw” Radnej Renaty Gruszki –  w miejsce 

odnotowanej w systemie „nieobecności”.
4
 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 16 

▪ wstrzymujących: 7 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 1 pkt 3 – w części nieuwzględnionej 

przez Prezydenta Miasta. 

 
4) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 1 pkt 4 (pismo Pana K.S. z 19.03.2021 r.) – w części 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 14 

▪ wstrzymujących: 8 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 1 pkt 4 – w części nieuwzględnionej 

przez Prezydenta Miasta. 

 
5) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 1 pkt 5 (pismo Pana P.L. z 19.03.2021 r.) - w części 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 15 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 1 pkt 5 - w części nieuwzględnionej 

przez Prezydenta Miasta. 

 

                              
4
 Zgłoszenie do protokołu. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/25_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/26_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
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6) Głosowanie uwzględnienia uwagi - wniesionej przez osoby wskazane w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 2 pkt 1 (pismo Państwa I. i M. T z 31.07.2013 r.) – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 16 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 2 

▪ przeciw: 7 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 2 pkt 1 – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
7) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 2 pkt 2 (pismo Pana P.L. z 12.08.2013 r.) – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 18 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 1 

▪ przeciw: 13 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 2 pkt 2 – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/27_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/28_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
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8) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 2 pkt 3 (pismo Pana P.L. z 28.10.2016 r.) – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 4 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 2 pkt 3 – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
9) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osoby wskazane w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 2 pkt 4 (pismo Państwa I. i M.T. z 31.10.2016 r.) – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 12 

▪ wstrzymujących: 9 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 2 pkt 4 – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
10) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 2 pkt 5 (pismo Pana Ł. R.  z 3.11.2016 r.) – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 12 

▪ wstrzymujących: 9 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 2 pkt 5 – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/29_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/30_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/31_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
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11) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osoby wskazane w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 2 pkt 6 (pismo Państwa S. i J.P. z 7.11.2016 r.) – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 12 

▪ wstrzymujących: 8 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 2 pkt 6 – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
12) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osoby wskazane w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 2 pkt 7 (pismo Państwa B. i A. Ż. z 4.08.2020 r.) - w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 20 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 3 

▪ przeciw: 12 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 2 pkt 7 – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
13) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 2 pkt 8 (pismo Pana K.S. z 27.08.2020 r.) – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 17 

▪ wstrzymujących: 5 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 2 pkt 8 – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/32_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/33_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/34_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
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14) Głosowanie uwzględnienia uwagi wniesionej przez osobę wskazaną w Załączniku Nr 2  

do projektu uchwały w ust. 2 pkt 9 (pismo Pana R.S. z 27.08.2020 r.) – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 0 

▪ przeciw: 15 

▪ wstrzymujących: 8 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9  

do protokołu. 

Rada Miejska w drodze głosowania    n i e   u w z g l ę d n i ł a    uwagi wniesionej przez osobę 

wskazaną w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w ust. 2 pkt 9 – w całości 

nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta. 

 
W związku z nieuwzględnieniem przez Radę Miejską zgłoszonych uwag, zgodnie z art. 20  

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 15 

▪ przeciw: 1 

▪ wstrzymujących: 7 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/745/2021 

w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego tereny położone w rejonie  

potoku Kamienickiego II,  

między Aleją gen. Władysława Andersa 

i ul. Gościnną – etap 1  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Po głosowaniu głos zabrały następujące osoby: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 

2) Radny Marcin Litwin, 

3) Radny Janusz Buzek. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/35_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/36_wynik_glosowania_030_2021_p19.pdf
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Ad 19a 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie 

ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika  

 
Punkt 19a. został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
W punkcie 19a. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 758. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
W tym punkcie obrad głos zabrały następujące osoby: 

1) Radny Konrad Łoś, 

2) Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek, 

3) Radny Marcin Litwin,  

4) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów  

i innych organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 758) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

    

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19a.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 10 

▪ przeciw: 2 

▪ wstrzymujących: 9 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/746/2021 

w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w rejonie ulic:  

Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/37_wynik_glosowania_030_2021_p19a.pdf
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Ad 19b 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego pomiędzy ul. Olszówka a potokiem Olszówka, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską 
 
Punkt 19b. został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. 

 
W punkcie 19b. Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 760. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię nw. Komisji RM: 

▪ Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 

 

Opinia Komisji Rady Miejskiej znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały komisji, zespołów i innych 

organów kolegialnych rady gminy”, 2021 rok (RM.0014). 
 

Projekt uchwały (Druk Nr 760) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 19b.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 21 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 21 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/747/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego pomiędzy  

ul. Olszówka a potokiem Olszówka,  

w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrzańską 

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/38_wynik_glosowania_030_2021_p19b.pdf
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Ad 20 
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii przez Radę Miejską 

Bielska-Białej w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 

 
W punkcie Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 750, 

przygotowanym z inicjatywy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 750) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

  

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 20.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 23 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 23 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/748/2021 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia  

petycji dotyczącej wydania opinii  

przez Radę Miejską Bielska-Białej  

w sprawie przeprowadzenia  

Referendum Ludowego  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 21 
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

 
W punkcie Rada Miejska obradowała nad projektem uchwały w Druku Nr 751, 

przygotowanym z inicjatywy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 
Projekt uchwały (Druk Nr 751) znajduje się w zbiorze pt. „Projekty uchwał rady gminy”,  

2021 rok (RM.0006). 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/39_wynik_glosowania_030_2021_p20.pdf
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Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radny Janusz 

Buzek. 

 
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska posiadała quorum do przeprowadzenia głosowania w punkcie 21.  

(na podstawie potwierdzonej obecności/sprawdzonego quorum w tej części posiedzenia). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 22 Radnych. Oddano następującą liczbę głosów: 

▪ za: 22 

▪ przeciw: 0 

▪ wstrzymujących: 0 

Potwierdzenie wyniku głosowania (z systemu eSesja) – stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

 
Rada Miejska    p o d j ę ł a    uchwałę  

Nr XXXI/749/2021 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia  

petycji dotyczącej poparcia  

Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

 Społecznego Komitetu Konstytucyjnego  

 

 

Podjęta uchwała znajduje się w zbiorze pt. „Uchwały rady gminy”, 2021 rok (RM.0007). 

 
Ad 22 
Sprawy różne  

 
W punkcie „Sprawy różne” głos zabrały następujące osoby: 

 

1) Radny Szczepan Wojtasik  
Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie naprawy ubytków w nawierzchniach drogowych/wykonania nakładek 

asfaltowych (dot. m.in. ulicy w rejonie salonu Fiata w Komorowicach, ul. Granicznej, 

ul. Jeździeckiej). 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
2) Radny Jerzy Bauer  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie uszkodzonego pomnika przyrody (lipa) w górnej części ulicy Pocztowej  

– prośba o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie (wzmocnienie) 

rozwarstwiających się konarów,  

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/40_wynik_glosowania_030_2021_p21.pdf
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▪ w sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą monitoringu w centrum Mikuszowic 

Śląskich
5
 – prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

▪ w sprawie interpelacji wspólnej Radnych RM okręgu V w sprawie zmian w zakresie 

informowania mieszkańców o inwestycjach, konsultowania tematów z  Radami Osiedli 

– dot. masztu telefonii komórkowej przy ul. św. Andrzeja Boboli.
6
 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
3) Radny Tomasz Wawak  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie niedziałającego zegara elektrycznego na Rynku, 

▪ w sprawie uporządkowania i zagospodarowania zaniedbanego terenu („zielonej wyspy” 

przy transformatorze) w rejonie ulic Metalowców, Śląskiej i Krakowskiej – w związku 

z zakończoną inwestycją drogową, 

▪ w sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą „zasad dostępności dla mieszkańców 

Osiedla Biała Krakowska pomieszczeń dla dzieci i klubu seniora w planowanym 

budynku mieszkalnym osiedla komunalnego przy ulicach Wapiennej i Ludwika 

Solskiego” – apel o czytelny komunikat, stosowną informację dla mieszkańców Białej 

Krakowskiej.
7
 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
4) Radny Piotr Kochowski  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ podziękowanie za szybką realizację interpelacji w sprawie „wykonania łącznika 

drogowego od ulicy Twórczej, pomiędzy blokami nr 28 i nr 30, do bloku nr 28C”.
8
 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
5) Radny Marcin Litwin  

Zabrał głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie reakcji na piętrzące się kolejki petentów pod Urzędem Miejskim  

– tj. wprowadzenie możliwości umawiania wizyt do wydziałów UM poprzez system 

kolejkowy (na przykładzie Wydz. Komunikacji), 

▪ w sprawie przywrócenia zdemontowanego lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic 

Willowa - Ustronie, 

▪ w sprawie prac projektowych mających na celu przywrócenie linii kolejowej relacji 

Bielsko-Biała - Cieszyn – dot. uwzględniania korytarza ekologicznego dla  

przemieszczających się zwierząt, 

▪ w sprawie pomocy („osłon”) dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie 

Błoni. 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

                              
5
  Interpelacja nr RM.0003.157.2021, odpowiedź na interpelację nr  RM.0003.153.2021. 

6
  Dotyczy interpelacji ws. budowy masztu telekomunikacyjnego (stacji bazowej Play4) przy ul. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej 

(RM.0003.183.2021), odpowiedź na interpelację nr RM.0003.183.2021. 
7
  Odpowiedź na interpelację nr RM.0003.174.2021. 

8
  Interpelacja nr RM.0003.132.2021, odpowiedź na interpelację RM.0003.132.2021. 

https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-03/int_J_BAUER_157.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-03/odp_J_BAUER_157.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-04/int_zbiorowa_183.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-04/odp_zbiorowa_183_Play4.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-04/odp_T_WAWAK_174.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-03/int_P_KOCHOWSKI_132.pdf
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/2021-03/odp_P_KOCHOWSKI_132.pdf
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6) Radna Barbara Waluś  
Zabrała głos w następujących sprawach: 

▪ w sprawie otwarcia dodatkowych kas w związku z przypadającymi terminami płatności 

podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(kolejki), a także przygotowania informacji dla mieszkańców o braku dodatkowych 

kosztów przy płatnościach zbliżeniowych, 

▪ w sprawie biura rachmistrza spisowego w Ratuszu oraz zasad działania biura, 

▪ w sprawie koszy na śmieci w centrum Lipnika w związku z przebudową i remontem 

centrum. 

Do wystąpienia odniósł się Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski. 

 
7) Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik  

Zabrał głos w następującej sprawie: 

▪ w sprawie potencjalnych zagrożeń dla inwestycji Aqua na osiedlu Polskich Skrzydeł  

– dot. wystąpienia Radnego Janusza Buzka w pkt 14. porządku obrad,
9
 

Do wystąpienia odniósł się Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński; 

▪ w sprawie posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury w dniu 22 kwietnia 2021 r. (15 min. 

po zakończonej sesji RM). 

 
Ad 23 
Zamknięcie obrad  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik zamknął  

sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Obrady zakończono o godzinie 15.19. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

Janusz Okrzesik 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              
9
  Dot. projektu uchwały w Druku Nr 749 – tj. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości składającej się z działek:  

259/173i 259/174 obręb Aleksandrowice, na niezabudowaną nieruchomość ozn. jako dz. 3129/9 obręb Lipnik 
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