
  

KBSIRG 1 

 

 RM.BSiRG.0012.17.2019 

 

Protokół Nr 17 /2019 

 

 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, 

które odbyło się w dniu 16 grudnia 2019 roku, pod przewodnictwem przewodniczącego 

Komisji radnego pana Romana Matyi. 

Obecni wszyscy członkowie Komisji , wg załączonej listy obecności. 

Porządek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady   Miejskiej              

    w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej  

    miasta Bielska-Białej.  DRUK NR 315 - KOREKTA. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019  

    rok DRUK NR 316 - KOREKTA.  

    DO WPPROWADZENIA  

4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska – Białej na 2020 rok  

    DRUK NR 295 wraz z Autopoprawką. 

5. Zaopiniowanie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska – Białej (na lata 2020-           

2039)  DRUK NR 294 wraz z Autopoprawką.  Opinie RIO – pozytywne. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  

    za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia  

    od usunięcia pojazdu na rok 2020 DRUK NR 303 - AUTOPOPRAWKA.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/283/2011  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości DRUK NR 309 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczyrk 

DRUK NR 317. 

9. Wyrażenie opinii w sprawie użycia herbu miasta Bielska-Białej na sztandarze Oddziału 

Rejonowego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej – pismo Prezydenta 

Miasta - przekazujące wniosek PTT. 

10. Zaopiniowanie innych projektów, które wpłyną do Komisji. 

11. Sprawy różne. 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99364
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99365
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98877.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98876.json
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99334
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99214
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99286
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Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

otworzył kolejne posiedzenie, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszym 

posiedzeniu. Poinformował, że Pan Prezydent przygotował autopoprawkę do Druku Nr 294 i 

295, którą dzisiaj Komisja zaopiniuje. Ponadto wpłynęła korekta do Druków Nr 315 i 316 oraz 

autopoprawka do Druku Nr 303. 

Zaproponowany porządek obrad wraz ze zmianami radni przyjęli jednomyślnie. 

 

Ad. 2. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady   

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Bielska-Białej DRUK NR 315 + KOREKTA. 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta 

Przedstawił projekt uchwały wraz z korektą. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za – 12 radnych, wstrzymało się 2 radnych, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.3. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 

2019 rok DRUK NR 316 + KOREKTA. 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta 

Przedstawił projekt uchwały wraz z korektą 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za – 12 radnych, wstrzymało się 2 radnych, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Ad. 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały Budżetowej Miasta Bielska – Białej na 2020 rok  

DRUK NR 295 wraz z Autopoprawką. 

Ad. 5 

Zaopiniowanie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska – Białej (na lata 2020-           

2039)  DRUK NR 294 wraz z Autopoprawką.   

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił autopoprawkę do Druku Nr 294 i 295 (która stanowi załącznik do protokołu). 

Uchwały RIO są pozytywne o budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej. 

Po krótkiej wymianie zdań 

Przewodniczący Komisji – podał pod głosowanie  

autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej:  

za - 8 radnych, wstrzymało się - 5 radnych, przeciw - 0 

autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej: 

za - 8 radnych, wstrzymało się - 5 radnych, przeciw - 0. 

 

Ad.6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia  

od usunięcia pojazdu na rok 2020 DRUK NR 303 - AUTOPOPRAWKA 

 

Pan Marek Stańco – naczelnik wydziału Komunikacji  

Przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Autopoprawka dotyczy zmiany tytułu uchwały: „w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok”. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Przewodniczący Komisji  

poddał przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za – 12 radnych, wstrzymał się - 1 radny, przeciw – 1 radny. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98876.json
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99334
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Ad. 7  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/283/2011  

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości DRUK NR 309 

 

Pani Małgorzata Skoczeń – naczelnik wydziału Dochodów Budżetowych  

Przedstawiła projekt uchwały. 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący Komisji  

poddał przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za – 7 radnych, wstrzymało się - 3 radnych, przeciw – 2 radnych. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 8  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Szczyrk DRUK NR 317. 

 

Pani Ewa Swatek – naczelnik wydziału Polityki Społecznej  

Przedstawiła projekt uchwały. 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący Komisji  

poddał przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie  

Wynik głosowania: za – 13 radnych – jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 9  

Wyrażenie opinii w sprawie użycia herbu miasta Bielska-Białej na sztandarze Oddziału 

Rejonowego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej – pismo 

Prezydenta Miasta - przekazujące wniosek PTT. 

 

Przewodniczy Komisji odczytał pismo PTT w sprawie użycia herbu miasta Bielska-Białej na 

sztandarze oddziału PPT. 

Komisja wydała opinię pozytywną w sprawie wniosku Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego, na użycie herbu miasta Bielska-Białej, na sztandarze Oddziału Rejonowego 

PTT w Bielsku-Białej. 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99214
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99286
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Głosowanie – jednomyślnie za. 

 

 

Ad. 10  

Zaopiniowanie innych projektów, które wpłyną do Komisji. 

 

Przedstawiono w poszczególnych  punktach porządku obrad. 

 

Ad. 11  

Sprawy różne. 

 

Przewodniczący odczytał:  

- odpowiedź na wniosek zgłoszony przez radnego Buzka – z odpowiedzi wnika, że   

propozycje zgłoszone we wniosku są bezzasadne; 

 - pismo w sprawie zgłaszania przez radnych propozycji do opracowywanego Raportu o 

stanie miasta; 

- Przedstawiciel BCP – przedstawił informacje nt. działalności Centrum. 

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
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