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RM.BSiRG.0012.1.2020 

 

Protokół Nr 18 /2020 

 

 

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

które odbyło się w dniu 27 stycznia 2020 roku, pod przewodnictwem przewodniczącego 

Komisji radnego pana Romana Matyi. 

Nieobecni radni: pan Krzysztof Jazowy, pan Jacek Krywult – usprawiedliwieni. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Bielska-Białej. DRUK NR 344 (BD) 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 

rok. DRUK NR 345 (BD) 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/533/2012 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia terminów i 

sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych 

przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Miasta Bielska-Białej oraz sposobu i 

terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Bielska-Białej. 

DRUK NR 342 (BD) 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej. DRUK NR 329 (SO) 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto 

Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej. DRUK NR 336 (MZO) 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Mieście Bielsko- Biała. DRUK NR 340 (MZO) 
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8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w 

zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej 

instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. DRUK NR 339 (GO) 

9. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

10. Sprawy różne Komisji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

otworzył kolejne posiedzenie, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszej Komisji,  

przedstawił kolejne projekty, przygotowane do wprowadzenia do porządku obrad: 

 

 jako punkt 9a - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Bielsko-Biała;   

(DRUK NR 350) 

 

 jako punkt 9b - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do 

uchwały nr XIII/279/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. 

zmieniającej uchwałę nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 

2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Bielsko-Biała;  (DRUK NR 351) 

 

 jako punkt 9c zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/68/2011 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat 

za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zmienionej uchwałą nr XIII/280/2019 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r.  (DRUK NR 352) 

 

Radni jednomyślnie przyjęli porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami. 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99734
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99729
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99731
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Ad.2 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Bielska-Białej. DRUK NR 344 (BD) 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta 

Przedstawił bardzo szczegółowo projekt uchwały . 

Szczególnie podkreślił, że -  

„W pozycji 1.3.1.20 – „Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych” realizowanej przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 

w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem 

postępowania przetargowego w ramach zadania; 

W pozycji 1.3.1.36 – „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym 

żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – 

Noclegownia” realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o 

kwotę 60.000,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków w pozycji 1.3.1.20.” 

Zmiany te zostały zgłoszone jako autopoprawka do projektu uchwały. 

Następnie przedstawił szczegółowo kwestie zwolnień z podatku Vat, jak i wydatki VAT-

owskie. 

Radni pytali i dyskutowali m.in. o  środkach finansowych  na bieżące utrzymanie dróg  i ich 

zabezpieczeniu w odpowiedniej wysokości, o spłaszczeniu wynagrodzeń urzędników i 

nauczycieli, o braku środków na budowę żłobka, o zabezpieczeniu większych środków na 

walkę z niską emisją, ponieważ 2 tysiące lokali opalnych jest piecami a roczna maksymalna 

wymiana to  500 kotłów, o dopracowaniu kompleksowo programu likwidacji niskiej emisji, o 

niskich zarobkach i średnio małych podwyżkach dla pracowników MOPS; 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 9 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 

2020 rok. DRUK NR 345 (BD) 
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Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta 

Przedstawił bardzo szczegółowo projekt uchwały. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 9 radnych, wstrzymało się - 2 radnych, przeciw - 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.4. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/533/2012 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia terminów i 

sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych 

przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Miasta Bielska-Białej oraz 

sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Miasta 

Bielska-Białej. DRUK NR 342 (BD) 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta 

Przedstawił szczegółowo projekt uchwały. 

„Proponowana zmiana Uchwały Nr XXI/533/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 

sierpnia 2012 r. w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat 

nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do 

budżetu Miasta Bielska-Białej oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania 

wpłat do budżetu Miasta Bielska-Białej, spowodowana jest przekształceniem Miejskiego 

Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej działającego jako samorządowy zakład 

budżetowy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 01.01.2020 

roku. Ponadto z ww. Uchwały zostają wykreślone zapisy § 4 i 6, które reguluje § 43 i 44 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 11 radnych, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej. DRUK NR 329 (SO) 
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Pani Magdalena Chodyniecka – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i 

Przedsiębiorczości 

Przedstawiła projekt uchwały -  

„Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej są zadaniem z zakresu administracji 

rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Wojewoda Śląski zwrócił się pisemnie do 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej o zawarcie porozumienia, w sprawie powierzenia zadania z 

zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej w zakresie wypłacania dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w 

skład powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby 

wojskowej. Na pokrycie kosztów wykonania ww. zadania Wojewoda Śląski przekazywać 

będzie corocznie dotację celową. Mając na uwadze istniejącą prawną możliwość przejęcia 

opisanego wyżej zadania z zakresu administracji rządowej podjęcie powyższej uchwały jest 

uzasadnione.” 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 11 radnych, wstrzymało się - 0, przeciw - 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne 

inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej.  DRUK 

NR 336 (MZO) 

 

Pan Janusz Kaps – dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty 

Przedstawił projekt uchwały:  

„Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych 

przedszkoli i szkół i placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji jest niezbędna i uzasadniona w związku z koniecznością 

doprecyzowania oraz wprowadzenia zmian o charakterze porządkowym.” 

Wobec braku pytań 
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Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 11 radnych – jednogłośnie, wstrzymało się - 0, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Mieście Bielsko- Biała. DRUK NR 340 (MZO) 

 

Pan Janusz Kaps – dyrektor MZO 

Przedstawił projekt uchwały -   

„Ustala się średnią cenę jednostki paliwa do celów rozliczania zwrotu kosztów przewozu 

dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 

4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. -  

1. w przypadku benzyny 4,97 zł za litr; 

2. w przypadku oleju napędowego 5,09 zł za litr; 

3. w przypadku autogazu 2,39 zł za litr. 

W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2248) zmianie uległy zasady zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej w 

przypadku przejazdu dziecka, ucznia środkami komunikacji własnej rodziców. 

Ustawodawca zobowiązał rady gmin na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148), do ustalenia w drodze uchwały 

średniej ceny jednostki paliwa w gminie na dany rok szkolny w celu zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych odpowiednio do szkół i placówek oświatowych 

w których realizują obowiązek szkolny i nauki. 

Wysokość średniej ceny jednostki paliwa pozwoli na jej zastosowanie do wzoru jako jednej 

ze składowych służących do obliczania zwrotu rodzicom kosztów przewozu”. 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 10 radnych - jednogłośnie, wstrzymało się - 0, przeciw - 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 
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Ad.8 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w 

zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej 

instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. DRUK NR 339 (GO) 

 

Pani Magdalena Sobczak – naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Przedstawiła projekt uchwały –  

„Z uwagi na potrzebę zapewnienia kompleksowości funkcjonowania w Bielsku-Białej 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego zbieranie, odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów uzasadnienie znajduje realizacja inwestycji mającej na celu budowę 

instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych frakcji resztkowej – będącej 

elektrociepłownią wykorzystującą paliwo alternatywne powstające w procesach 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Doświadczenia krajowe 

wskazują, że termiczne przekształcanie frakcji powstającej po procesach przetwarzania 

odpadów komunalnych z jednoczesnym odzyskiem energii może stanowić klucz do 

zahamowania tendencji wzrostowej cen przetwarzania odpadów komunalnych. 

W ramach funkcjonującej instalacji komunalnej ZGO S.A. w Bielsku-Białej powstają m.in. 

odpady frakcji resztkowej stanowiące pozostałość po procesową, posiadające wartość 

opałową, umożliwiającą ich wykorzystanie jako nośnika energii w procesie odzysku 

energetycznego. Mając na uwadze powyższe, za uzasadnione należy uznać ww. działania 

zmierzające do przygotowania inwestycji budowy własnej instalacji do odzysku termicznego 

energii z wykorzystaniem paliwa alternatywnego jakim są odpady. 

Działania w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-

Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii 

elektrycznej i ciepła obejmować będą w szczególności: 

1. przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych; 

2. wybór lokalizacji inwestycji; 

3. przeprowadzenie wstępnych analiz prawnych, technicznych i finansowych; 

4. zlecenie sporządzenia studium wykonalności projektu.” 

Pan Marcin Litwin – radny 

Stwierdził, że Rada Miejska jest pozbawiana swoich kompetencji i wyraził zdziwienie, że 

Prezydent Miasta pyta Radę o zgodę na taką inwestycję, zdaniem radnego to Prezydent 

Miasta powinien brać odpowiedzialność za podejmowanie takich decyzji.  
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Pan Roman Matyja - Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, iż temat jest trudny, a problem jest poważny, dlatego wspólnie należy się nad nim 

zastanowić. Nie ma na razie konkretnych pełnych danych, dotyczących działających w 

Polsce spalarni np. w Krakowie czy Rzeszowie, do każdej sprawy trzeba podejść 

indywidulanie, ocenić i  określić za i przeciw. Miasto i mieszkańcy mają złe doświadczenie ze 

spalarnią w szpitalu wojewódzkim. 

Pan Janusz Buzek – radny  

Pytał o dane dotyczące spalarni jak jej pojemość, ilość spalanych ton, wydajność, koszt 

utrzymania, partycypacja gmin i miast,  które korzystałyby ze spalarni, określenie potrzeb 

miasta czy montaż finansowy. 

Pan Marcin Litwin – radny 

Stwierdził, że obecnie nie ma żadnych konkretnych informacji, nic nie wiadomo np. ile będą 

kosztowały analizy, które muszą zostać przeprowadzone. Prezydentowi jest potrzebna taka 

uchwała.  

Pani Magdalena Sobczak – naczelnik wydziału Gospodarki Odpadami 

Wyjaśniła, że obecnie przekazanie takich danych i informacji nie jest możliwe, ponieważ jest 

to dopiero projekt uchwały kierunkowej, mającej na celu wyrażenie akceptacji na podjęcie 

działań zmierzających do powstania takiego obiektu na terenie miasta Bielska-Białej. 

Szczegółowe analizy zostaną poczynione dopiero po podjęciu decyzji przez Radę Miejską. 

Pan Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

Stwierdził, że nikt Rady nie pozbawia kompetencji i to Rada Miejska sama podejmie 

uchwałę, zaistniało nieporozumienie, ponieważ to nie jest uchwała o budowie spalarni tylko o 

wyrażeniu akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających 

do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych (zgodnie z tytułem uchwały). 

Podjęcie tej uchwały rozpoczyna dopiero procedurę i niczego nie przesądza jest to uchwała 

intencyjna, a jej podjęcie jest konieczne, do rozpoczęcia tematu. Inne informacje i dane dot. 

spalarni uzyskamy dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, które zostaną 

wykonane. Bardzo ważne jest zdanie mieszkańców, którzy powinni się w temacie 

wypowiedzieć. 

Pan Tomasz Wawak – radny 

UE może zakazać budowy spalarni w związku z ograniczeniem CO2, zwiększonym 

odzyskiem i recyklingiem, a niższe stawki nie będą argumentem do końca prawdziwym. 

Trzeba będzie temat rozpatrywać szerzej. Bardzo ważne są analizy rzetelne. 
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Pani Magdalena Sobczak – naczelnik wydziału Gospodarki Odpadami 

Planuje się, aby ZGO z swoich środków przeprowadził taką analizę i ekspertyzę, której koszt 

ocenia się na 30 tysięcy euro. 

Pan Janusz Okrzesik - Przewodniczący Rady Miejskiej 

W 2050 roku będzie zakaz z UE spalania odpadów. 

Pan Jerzy Bauer – radny 

Na terenie Europy działa około 500 spalarni, które powstały w latach 80-90. 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Teraz chodzi o rozpoczęcie dyskusji mającej na celu poważne i rzetelne rozeznanie tematu. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 5 radnych, wstrzymało się - 3 radnych, przeciw - 1 radny. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 9 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

 

 jako punkt 9a - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół, 

placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała;   

(DRUK NR 350) 

 

Pan Janusz Kaps – dyrektor MZO  

Przedstawił projekt uchwały. 

„Mając na uwadze zmiany w prawie, związane m.in. z wprowadzeniem dodatku funkcyjnego 

dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, czy wskazaniem minimalnej 

wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, zasadnym stało się 

sporządzenie nowego regulaminu aktualizującego i precyzującego kwestie wynagradzania 

nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała. Uchwalenie 

tych zasad należy do kompetencji Rady Miejskiej. 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ 

prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa dla nauczycieli w 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99734
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drodze regulaminu wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym 

z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków. W regulaminie określone są także szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw”.  

Regulamin ten został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Bielsko-Biała. 

Pan Marcin Litwin – radny 

Zauważył, że w rozdziale 3 pkt 4 nie zostało sprecyzowane, w jakie sposób przyznaje się 

dodatek motywacyjny i zaproponował dodać zapis  „ w z zależności od decyzji dyrektora”. 

Pan Janusz Kaps – dyrektor MZO 

Powiedział, iż w żadnym regulaminie nie ma takiego zapisu. 

Pan Janusz Buzek – radny  

Zapytał czy w rozdziale 7 paragraf 8 – wysokość i warunki wypłacania nagród – można 

pozwolić sobie na taką formułę. 

Pan Janusz Kaps – dyrektor MZO 

To co jest nagrodą to jest nagrodą, zapis taki można umieścić w regulaminie dodatków.  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, iż od propozycji zmian w zapisach różnych regulaminów jest merytoryczna 

komisja, czyli komisja edukacji, a komisja budżetu nie wtrąca się do formułowania i 

proponowania zapisów.  

Wobec braku dalszych pytań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 5 radnych, wstrzymało się - 3 radnych, przeciw - 1 radny. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

 jako punkt 9b - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 

1 do uchwały nr XIII/279/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 

listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała;  (DRUK NR 

351) 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99729
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99729
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Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

„Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2475 z późn. zm.) zadania organizatora publicznego 

transportu zbiorowego w Bielsku-Białej wykonuje Prezydent Miasta. Należą do nich między 

innymi zadania wynikające z art. 15 ust. 2 pkt. 6 ustawy – określanie przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka 

samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i 

zasad korzystania z tych obiektów. 

Wojewoda Śląski w dniu 23 grudnia 2019 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr 

NPII.4131.1.884.2019 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/278/2019 Rady Miejskiej w 

Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg 

w Bielsku-Białej – dotyczącej przekazania tej jednostce wykonywania zadań organizatora 

publicznego transportu zbiorowego, w tym zarządzania przystankami autobusowymi, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego, zadania związane z 

planowaniem, zarządzaniem oraz organizowaniem publicznego transportu zbiorowego, w 

tym dotyczące przystanków autobusowych – Zarządzeniem Nr ON.120.143.2019.ON 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 grudnia 2019 r. (w zakresie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej) realizowane są przez Wydział 

Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność zmiany Regulaminu korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr XIII/279/2019 Rady Miejskiej w 

Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr VI/102/2011 Rady 

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

komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała w ten sposób, aby podmiotem 

właściwym do uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych był Wydział 

Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 5 radnych, wstrzymał się - 1 radnych, przeciw - 0 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

Radni pan Buzek i pan Litwin nie wzięli udziału w głosowaniu. 
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 jako punkt 9c zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 

zmienionej uchwałą nr XIII/280/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 

listopada 2019 r.  (DRUK NR 352) 

 

Pan Dominik Pawiński - przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Zgodnie z art. 16 ust. 4 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. 2019 poz. 

2475 z późn. zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka 

samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. 

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków 

komunikacyjnych oraz dworców. 

Wojewoda Śląski w dniu 23 grudnia 2019 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr 

NPII.4131.1.884.2019 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/278/2019 Rady Miejskiej w 

Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg 

w Bielsku-Białej dotyczącej przekazania tej jednostce wykonywania zadań organizatora 

publicznego transportu zbiorowego, w tym zarządzania przystankami autobusowymi, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego, zadania związane z 

planowaniem, zarządzaniem oraz organizowaniem publicznego transportu zbiorowego, w 

tym dotyczące przystanków autobusowych – Zarządzeniem Nr ON.120.143.2019.ON 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 grudnia 2019 r. (dotyczącym zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej) realizowane są przez Wydział 

Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność zmiany uchwały nr V/68/2011 Rady Miejskiej w 

Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych, zmienionej uchwałą nr XIII/280/2019 Rady Miejskiej w 

Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. – poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego 

powierzenia przedmiotowego zadania Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg 

w Bielsku-Białej. 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99731
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Wynik głosowania: za - 6 radnych, wstrzymało się - 2 radnych, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował dodatkowo wprowadzenie jako punku 9d DRUKU Nr 349 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, 

których zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej. 

 

Wynik głosowania: za wprowadzeniem - 7 radnych, wstrzymał się - 1 radny, przeciw - 0 

 

Pan Lubomir Zawierucha – zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 

Przedstawił projekt uchwały: 

„W myśl, znowelizowanego ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

oraz niektórych innych ustaw Art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych – Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, 

ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek 

opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą 

przekroczyć 10zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której 

mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200zł, z tym, że w odniesieniu do obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą 

przekroczyć 0,20zł za jeden dzień zajmowanego pasa drogowego, a stawka opłaty, o której 

mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20zł. W związku ze zmianą przywołanego przepisu 

konieczna jest zmiana uchwał w tych samorządach, w których obowiązują wyższe stawki 

opłat za zajęcie pasa w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej, niż przewidziane 

przepisami ustawy o drogach publicznych w stanie prawnym obowiązującym od 25 

października 2019r. (Obniżenie stawek może przyczynić się do zwiększenia wpływów miasta 

Bielska-Białej z tytułu opłat ze względu na potencjalnie większą skalę inwestycji. Utrzymanie 

zbyt wysokich stawek pogłębiałoby natomiast wykluczenie cyfrowe obszarów naszego 

miasta i przede wszystkim zamieszkującym w nich mieszkańców). 

Niezależnie od tego, z uwagi na fakt, że obecnie obowiązujące stawki określone Uchwałą 

Nr XXII/568/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25.09.2012 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent 

Miasta Bielska-Białej, oraz Uchwałą Nr XXXIII/818/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 

dnia 27.08.2013 r. w sprawie zmiany do w/w Uchwały, odbiegają od aktualnie 
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obowiązujących stawek w innych miastach nie tylko Aglomeracji Śląskiej, ale i Polski, 

powinny one zostać zaktualizowane wg. projektu niniejszej uchwały. 

Uzasadniając proponowane wysokości stawek zauważyć należy, iż realizacja inwestycji 

niezwiązana z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ma 

niewątpliwie negatywny wpływ na stan nawierzchni dróg, których właścicielem jest Prezydent 

Miasta Bielska-Białej. Podniesienie opłat urealni obowiązujące stawki a także pozwoli 

bardziej ograniczyć konieczność ingerencji w pas drogowy, a także zdyscyplinować 

otrzymujących zezwolenie w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów. Dodatkowo 

podniesienie stawek powinno wpłynąć na skrócenie czasu zajęcia pasa drogowego oraz 

zmniejszenie powierzchni zajęcia - ograniczając ją do niezbędnego minimum, co pozytywnie 

wpłynie na bezpieczeństwo ruchu”. 

Pani Barbara Waluś - radna 

Zapytała czy te opłaty dotyczą dróg gminnych.  

Pan Lubomir Zawierucha – zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 

Odpowiedział, że wszystkich dróg, które są drogami publicznymi. 

Po krótkiej wymianie zdań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: za - 8 radnych, wstrzymał się - 1 radny, przeciw – 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.10  

Sprawy różne Komisji. 

Przewodniczący Komisji poinformował , że: 

tylko panowie radni Buzek i Gacek złożyli wnioski do Raportu, które postanowiono przekazać 

jak najszybciej do Prezydenta Miasta, ponieważ przystępuje się do prac nad 

opracowywaniem Raportu (wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego). 

Przewodniczący odczytał pismo w sprawie Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodzący zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

         


