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RM.BSiRG.0012.2.2020 

 

Protokół Nr 19/2020 

 

 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej, które odbyło się w dniu 17 lutego 2020 roku, pod przewodnictwem 

przewodniczącego Komisji radnego pana Romana Matyi. 

Nieobecny radny  pan Jacek Krywult – usprawiedliwiony. 

 

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. (BD) DRUK NR 373 

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

na 2020 rok.(BD) DRUK NR 374 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania 

dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu miasta Bielska-Białej na 

realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza 

atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”. (OSE) DRUK NR 375 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania 

pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń  do atmosfery miasta Bielska-Białej z 

budynków mieszkalnych" na rok 2020. DRUK NR 376 

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

7. Sprawy różne Komisji. 

 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99983
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99984
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100025
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Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji  

otworzył kolejne posiedzenie, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszej 

Komisji,  zaproponował  wprowadzenia do porządku obrad Sprawozdania Nr 29, 

które zostanie przedstawione jako punk 1a – porządku obrad. 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. 

 

Ad. 1a. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. 

 

Pan Krzysztof Bończyk – zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty 

Przedstawił powyższe Sprawozdanie, które radni przyjęli jednogłośnie do 

wiadomości. 

 

 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. (BD) DRUK NR 373 II wersja  

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił łącznie druk nr 373 II wersja  i  druk 374. 

 

Następnie radni pytali m.in. o: dzierżawę stoku Dębowca, czy jest to przedsięwzięcie 

opłacalne,  amfiteatr w Lipniku, remont Domu Kultury w Hałcnowie, remont BWA,                  

i przedszkole  przy ul. Janowickiej. 

Radni uzyskali wyjaśnienia w sprawie:  w umowy i wysokość opłat ponoszonych 

przez miasto jako czynsz dzierżawny za stok Dębowca, propozycji udostępnienia 

stoku dla spółki ZID - decyzja zostanie podjęta przez Prezydenta Miasta do sierpnia 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99983


  

KBSRG 3 

 

br., pozyskania środków na przedszkole przy ulicy Janowickiej, inwestycji – amfiteatr 

w Lipniku, na którą zwiększono środki w wysokości 200 tysięcy złotych,  potrzeby 

modernizacji Domu Kultury w Hałcnowie, obecnie nie ma możliwości z powodu brak 

środków, modernizacji BWA, na które pozyskano tzw. środki norweskie - remont 

elewacji plus wykonanie zielonego dachu. 

Pan Marcin Litwin – radny, przy poparciu radnego A. Gacka -  poprosił o 

przygotowanie kompleksowego zestawienia kosztów ponoszonego wynajmu tego 

ternu (stok) m.in. ile miasto wydało środków do lutego br., wraz z informacją ze spółki 

ZIAD, koszty , wydatki, podział kosztów, dzierżawa stoku Dębowca. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji -  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie DRUK 

373 II wersja. 

Wynik głosowania: za 13 radnych jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.3 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-

Białej na 2020 rok.(BD) DRUK NR 374 

 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

DRUK 374 -  

Wynik głosowania: za - 13 radnych jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania 

dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu miasta Bielska-Białej 

na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza 

atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”. (OSE) DRUK NR 375 

 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=99984
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100025
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Pan Piotr Sołtysek – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i 

Energii 

Przedstawił projekt uchwały, omówił szczegółowo regulamin udzielania dotacji 

celowej. 

„Przedstawiona uchwała zapewni kontynuację dotychczasowych, wieloletnich działań 

zmierzających do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, poprzez wspieranie 

mieszkańców w likwidacji starych kotłów węglowych w domach jednorodzinnych. 

Uchwała rozszerza jednak zakres wsparcia także na indywidualne własnościowe 

mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Uchwała nie jest ograniczona czasowo jak 

dotąd przy podobnych uchwałach do jednego roku, ale funkcjonuje bezterminowo, a 

jej finansowanie będzie zapewniane z budżetu miasta. Inne zewnętrzne źródła, w 

tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, mogą być wybierane zgodnie z aktualną 

ich dostępnością w danym okresie. Nie mniej uchwała zakłada, że pożyczka, dotacja 

oraz możliwość skorzystania z umorzenia środków z WFOŚiGW w Katowicach będą 

istotnym źródłem finansowania Programu, dlatego regulamin przedstawiony w 

załączniku nr 1 uchwały jest spójny z zasadami realizacji Programu określonymi 

przez tą instytucję. Taka potrzeba wynika z konieczności zintensyfikowania działań 

poprzez zapewnienie ciągłości przyjmowania wniosków w ciągu roku oraz z roku na 

rok. Ponadto uchwała jest otwarta na inne niż WFOŚiGW środki zewnętrzne, które 

mogłyby się pojawić na realizację takich zadań. W odróżnieniu do lat poprzednich 

obecny regulamin programu nie przewiduje dotacji na jakiekolwiek nowe kotły na 

paliwo stałe. Jest to podyktowane koniecznością uzyskania maksymalnego efektu 

ekologicznego dla ochrony powietrza atmosferycznego w naszym mieście. Ponadto, 

obserwuje się malejące zainteresowanie uczestników Programu źródłami ciepła na 

paliwa stałe. Od 2019 r. funkcjonuje program osłonowy oferujący tymczasową pomoc 

finansową osobom przechodzącym z węgla na inne, bardziej ekologiczne, a 

jednocześnie droższe czynniki grzewcze, co jest istotnym argumentem za 

wprowadzeniem wyżej wymienionej zmiany. W niniejszej uchwale przewidziano 

zwiększenie wysokości pojedynczej dotacji z dotychczasowego poziomu 70% do 

80% kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że kwota maksymalnego dofinansowania 

wyniesie 8.000,00 złotych w przypadku większości realizowanych nowych kotłowni 

ekologicznych.  
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Nowością jest wprowadzenie wyższego dofinansowania dla zastosowania pomp 

ciepła do celów grzewczych jako podstawowego źródła ciepła. W tym przypadku 

ustalono maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych na 20.000,00 złotych, a 

maksymalna dotacja wyniesie 16.000,00 złotych. Zwiększenie limitów dotacyjnych 

wynika ze wzrostu kosztów inwestycyjnych w branży instalacyjnej w ostatnim czasie 

oraz z potrzeby zwiększenia atrakcyjności programu poprzez zachętę finansową dla 

osób decydujących się na wybór bardziej ekologicznego źródła ciepła niż paliwo 

stałe. W przypadku znacznie droższych pomp ciepła podwyższono dotychczasowy 

poziom dofinansowania ponad dwukrotnie, tak by uczynić ten segment zastosowań 

częstszym niż do tej pory. Jest to także alternatywa dla przypadków, w których 

doprowadzenie gazu do budynku nie jest możliwe (w obliczu braku dofinansowania 

dla rozwiązań na paliwa stałe). W uchwale zastosowano również zwiększoną do 50 

pulę miejsc, dla których Prezydent Miasta może zapewnić realizację poza kolejnością 

w przypadku szczególnych uwarunkowań społecznych. Wprowadzono też zapisy 

dyscyplinujące osoby z kolejki odwlekające realizację zadania. Liczba modernizacji 

kotłowni w danym roku będzie wynikała z limitów finansowych przewidzianych na ten 

cel w budżecie miasta. Zaangażowanie własnych środków finansowych miasta 

pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie programu i da możliwość zwiększenia liczby 

przeprowadzonych modernizacji w skali roku. Uchwała wprowadzając możliwość 

dofinansowania inwestycji w indywidualnych własnościowych lokalach w budynkach 

wielorodzinnych, wprowadza mechanizm chroniący przed pogłębianiem się chaosu 

energetycznego, wprowadzając priorytet uciepłownienia i centralnego zasilania w 

ciepło całych budynków wielorodzinnych.” 

Radni pytali m.in. o zróżnicowane dofinansowania, o możliwość zwiększenia planu 

dofinansowania, o opalanie ekogroszkiem, gazem, o fotowoltaikę, zamianę kotłów 

węglowych na kotły 5 generacji, o pompy ciepła. 

Wyjaśniono, niska emisja daje pewne ograniczenia, kotły gazowe – będą 

dofinansowane, w mieście 87 % budynków jest zgazyfikowanych, ekogroszek jest 

bez dotacji, dopłata jest do ekologicznych źródeł ciepła, fotowoltaika to przyszłość  i 

równa się zero emisji. Społeczność jest coraz bardziej ekologiczna. 
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za – 11 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymał się 1 radny. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 

realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza 

atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych" na rok 2020. DRUK NR 376 

 

Pan Piotr Sołtysek – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i 

Energii 

Przedstawił projekt uchwały  – zaplanowano zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na okres lat 

2020-2024 w wysokości 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy 

złotych, 00/100) na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania pn.: 

„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” 

w roku 2020. 

„Program dotacji do wymiany starych nie ekologicznych kotłów i pieców węglowych 

na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych był realizowany w ubiegłym 

roku w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z wykorzystaniem środków z budżetu miasta 

Bielsko-Biała, co umożliwiło umorzenie pożyczek zaciągniętych na realizację 

programu w latach 2010 do 2016. W roku 2020 przewiduje się modernizację 450 

kotłowni, z czego 300 kotłowni będzie realizowanych z wykorzystaniem częściowo 

umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 

2.400.000,00 zł. Pozostałe dotacje do modernizacji kotłowni zostaną sfinansowane z 

budżetu miasta Bielsko- Biała w kwocie określonej w uchwale budżetowej.  
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Dzięki temu możliwa będzie większa elastyczność realizacji Programu oraz 

łatwiejsze będzie wykorzystanie umorzeń wcześniej zaciągniętych pożyczek. 

Przedstawiona uchwała jest wymagana przy składaniu wniosku o pożyczkę, a 

informację z WFOŚiGW w Katowicach o przyznaniu środków uzyskamy po 

rozpatrzeniu naszego wniosku. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Katowicach dotycząca tej uchwały będzie formą zabezpieczenia zaciągniętego 

zobowiązania. Zasady udzielania pożyczek określone przez WFOŚiGW stanowią, że 

oprocentowanie pożyczki jest nie mniejsze niż 3% w skali roku i liczone będzie jako 

0,95 stopy redyskonta weksli obowiązującej na dzień 1stycznia danego roku spłaty 

pożyczki. Spłatę pożyczki przewidujemy rozłożyć na 4 lata licząc od zakończenia 

programu. Po spłaceniu połowy pożyczki będziemy mogli wnioskować o umorzenie 

jej w wysokości do 45%, pod warunkiem przeznaczenia środków własnych 

odpowiadających umarzanej kwocie na realizację gminnego programu ograniczenia 

niskiej emisji.” 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie . 

Wynik głosowania: za - 13 radnych jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 6 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

 

Nie wpłynęły inne projekty uchwał do Komisji, niż te zawarte w porządku obrad. 

 

Ad. 7. 

Sprawy różne Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji – odczytał pismo pracowników Książnicy Beskidzkiej. 

Pani Wiceprzewodnicząca Komisji poinformował, że jest to apel skierowany do 

Prezydenta Miasta (Komisja otrzymała do wiadomości) pracownicy Książnicy  w 90% 

finansowani są przez miasto, a w 10% przez powiat ziemski.  
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W apelu tym chodzi o podwyżkę płacy minimalnej, która doprowadziła do 

spłaszczenie wynagrodzeń, wśród pracowników Książnicy – instytucji kultury . 

Przewodniczący Rady Miejskiej – stwierdził, że znowelizowana ustawa o pensji 

minimalnej spowodowała takie sytuacje  w wielu innych instytucjach. 

Przewodniczący Komisji  - stwierdził, że głównym adresatem jest  Prezydent Miasta i 

Komisja poczeka na działanie ze strony  ze strony Pana Prezydenta. 

 

Przewodniczący Komisji - poinformował, że w związku z przygotowywaniem Raportu 

o stanie miasta, tylko radni A. Gacek i J. Buzek złożyli uwagi i propozycje  jakie 

powinny znaleźć się w tym Raporcie. 

 

Pan Janusz Buzek – radny  poinformował, o przeprowadzanych konsultacjach 

społecznych ogłoszonych przez CPK  i zgłosił następujący, wniosek aby Prezydent 

Miasta Bielska-Białej uczestniczył w takich konsultacjach. 

 

WNIOSEK 

 Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej zwraca się 

z wnioskiem  do Pana Prezydenta miasta Bielska-Białej jako organu gminy oraz 

miasta na prawach powiatu,  do rozważenia możliwości uczestniczenia w 

konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. 

o. z siedzibą w Warszawie w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego 

Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w dniach od 10 lutego do 10 marca 

2020 r.  

Konsultowany dokument jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, 

mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i 

rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w 

których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem 

Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

W przedłożonej koncepcji jako ośrodki kształtujące sieć szybkich kolei wybrano 

miasta wojewódzkie, co nie zawsze jest równoważne z kryterium wielkościowym. Z 

tego powodu pominięto Bielsko-Białą, której mieszkańcy nie mają korzystać z 

przywileju bezpośredniego dostępu do szybkiej kolei. Tymczasem nasze miasto liczy 
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172  tys. ludności w gminie miejskiej, a 400 tys. w aglomeracji – znacznie więcej niż 

wojewódzkie Gorzów Wielkopolski, Opole i Zielona Góra. 

 

Przewodniczący poddał przedstawiony wniosek pod głosowanie . 

Wynik głosowania: za - 13 radnych jednogłośnie. 

 

Wniosek zostanie przekazany w dniu następnym do Prezydenta Miasta. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

         


