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RM.BSiRG.0012.4.2020 

 

Protokół Nr 21/2020 

 

 

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

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

Komisji radnego pana Romana Matyi. 

Nieobecni radni:  pan Jacek Krywult , pan Adam Wykręt – usprawiedliwieni. 

 

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 2019r.- Wieloletniej prognozy finansowej 

miasta Bielska-Białej. DRUK NR 433 (BD)  II WERSJA 

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

rok . DRUK NR 434 (BD) II WERSJA  

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016 Rady                      

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 roku – w sprawie wprowadzenia opłaty     

prolongacyjnej. Druku Nr 435 (BD) 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014 - 2020 (Kontynuacja 

PROM 2007-2013)". DRUK NR 422 (RG) 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 

budżetu miasta (ZGM) DRUK NR 429  

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

8. 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. 

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji Druku Nr 435 – tj. projekt 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101080
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101081
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100863
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uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016 Rady Miejskiej w Bielsku - 

Białej z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,                   

(punkt 4 – porządku obrad) oraz zdjęcie z porządku obrad Druku Nr 429 w sprawie 

zwolnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.  

Zaproponowane zmiany w porządku obrad Radni przyjęli jednogłośnie.  

 

Ad.2 

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

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

miasta Bielska-Białej. DRUK NR 433 (BD)  II WERSJA 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił łącznie druk nr 433 II wersja i druk nr 434 II wersja. Powiedział m.in. o środkach 

przeznaczonych na remont ulicy Wyzwolenia; o środkach dla ZGM-u na dotacje; o 

przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii niewykorzystanych w 

2019 roku - na ochronę zdrowia; na wydatki DPS „Dom nauczyciela”; na wydatki MOPS – 

rehabilitacja osób niepełnosprawnych; na wydatki PUP w zakresie polityki społecznej; dla 

palcówki dzieci i młodzieży „Parasol”; na zadania związane z ochroną środowiska – na 

dotacje dla osób fizycznych na budowę przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 

unieszkodliwiania azbestu, zastosowanie odnawialnych źródeł energii realizowanych przez 

wydział Ochrony Środowiska i Energii; realizację zadania „kompleksowy program ochrony 

powietrza atmosferycznego” ograniczenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery; dotacji dla 

DK „Kubiszówka”.  

Radni pytali czy zgodnie ustawą „Tarcza” środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu                             

(rozwiązywanie problemów alkoholowych)  można przeznaczyć na walkę z coronawirus`em , 

w tym na wymazy, czy jest taka możliwość prawna, oraz o obniżenie podatku od 

nieruchomości Skarbu Państwa z 25% do 50%. Pytano także czy miasto podjęło jakieś 

działania w związku ze spadkiem dochodów . 

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że nie ma jeszcze takiej możliwości, brak jest 

rozporządzenia, ale będzie taka możliwość, są już ustalenia z naczelnikiem Wydziału Polityki 

Społecznej w tym zakresie. 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101080
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Skarbnik Miasta – odpowiedział, że nie ma jeszcze ustawy Tarcza 3.0,  brak przepisów 

odnoście spraw podatkowych, a czy podjęto jakiekolwiek działania w związku ze spadkiem 

dochodów – nie wie. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji -  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie DRUK NR 433 

II WERSJA 

Wynik głosowania: za - 10 radnych, wstrzymał się 1 radny, 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 434  II WERSJA  

 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

Wynik głosowania: za - 11 radnych, wstrzymał się 1 radny, przeciw 0. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016 Rady 

Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia 

opłaty prolongacyjnej Druku Nr 435. 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Przedstawił projekt uchwały. 

„Opłata prolongacyjna jest naliczana z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 

płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód Miasta Bielska-Białej 

od 1998 r. Uchwała Nr XVII/306/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 

2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, z tytułu rozłożenia na raty lub 

odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych jest kontynuacją 

poprzednio obowiązującej uchwały z dnia 13 stycznia 1998 r. Nr LII/609/98. 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej 

podatników, proponuje się odstąpić od obciążania podatników kosztem opłaty 

prolongacyjnej”. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101080
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101081
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Wynik głosowania: za - 11 radnych – jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014 - 2020 (Kontynuacja 

PROM 2007-2013)". DRUK NR 422 (RG) 

 

Pani Aleksandra Podsiadlik – naczelnik wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

Przedstawiła projekt uchwały.  

Poinformowała, iż jest to kontynuacja PROM 2007 - 2013 i 2014 - 2020 wraz z aktualizacją 

listy projektów rewitalizacyjnych o centrum aktywności międzypokoleniowej, rewitalizację 

kamienic będących w zarządzie ZGM jak i prywatnych, są to obiekty przy ul. Ks. Stanisława 

Stojałowskiego,  Romana Dmowskiego, 1 Maja i Głęboka. 

Radni pytali o procedurę jak i tryb wyboru obiektów oraz o kamienice przy ul. R. 

Dmowskiego. 

Poinformowano, iż ogłoszenie było publiczne, zgłosiło się 5 podmiotów i wybrano 5, Biuro 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich wszczęło procedurę na przełomie grudnia 2019 i stycznia 

2020. Odnośnie kamienicy przy ul. R Dmowskiego Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że 

miasto nabyło kamienicę w celu jej wyremontowania. 

Uzasadnienie 

„Wprowadzenie proponowanej zmiany do uchwały nr XIII/214/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Obszarów 

miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)" zmienionej 

uchwałą nr XIX/368/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016r. w 

zakresie wpisania do Programu zgłoszonych przez projektodawców (zarówno podmioty 

prywatne jak i publiczne) projektów umożliwi spełnienie wymogów ubiegania się o środki 

zewnętrzne - pożyczkę rewitalizacyjną w ramach działania 10.4 RPO WSL na lata 2014 -

2020. Realizacja tych projektów przyczyni się do osiągnięcia celów Programu. 

Ponadto dokonano zmiany Operatora Programu z uwagi na reorganizację pracy Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-Białej . W tym zakresie obowiązki Biura ds. Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich przejął Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Przedmiotowa uchwała w 

terminie od 16 stycznia do 17 lutego 2020 r. została poddana konsultacjom z mieszkańcami, 

organizacjami pozarządowymi, a także z Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska - Białej, Radą Działalności Pożytku 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100863
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Publicznego w Bielsku - Białej oraz Radą Seniorów Miasta Bielska-Białej. Projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2020 r. oraz Radę Działalności Pożytku 

Publicznego w Bielsku-Białej na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020r. Rada Seniorów w 

terminie konsultacji nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały. Z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych przedmiotowego projektu uchwały został sporządzony protokół, który 

jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce 

„Konsultacje społeczne". Ponadto, pismem nr WOOŚ.410.68.2020.AB z dnia 12 marca 

2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił brak potrzeby 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

projektu uchwały.” 

Wobec braku dalszych pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie  

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

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 7 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

 

Zaopiniowano w punkcie 4 porządku obrad. 

 

Ad. 8 

Sprawy różne Komisji. 

 

Radny T. Wawak pytał czy podejmowane są przez Urząd jakiekolwiek działania w związku 

ze spadkiem dochodów z PIT i CIT.  

Skarbnik Miasta wyjaśniał, że jeszcze nie ma takich informacji jest za wcześnie,  przesuwane 

są terminy sprawozdań kwartalnych przez ustawodawcę i na pewno będzie duża korekta 

budżetu miasta. Ponieważ od 1,5 miesiąca jest inna sytuacja i obecnie nie można udzielić 

informacji. 

Radny M. Litwin pytał czy Urząd poczynił oszczędności w związku z pracą zdalną 

urzędników. Zastępca Prezydenta A. Ruśniak stwierdził, że z pracy zdalnej żadnych 

oszczędności nie ma, nie ma redukcji, ponieważ należy rozsądnie gospodarować zasobem 

ludzkim. W obecnej sytuacji noclegowania miejska otwarta jest  24 h na dobę, bezdomni 

obecnie mogą przebywać tam cały czas, Powiatowy Urząd Pracy cały czas pracuje, doszło 



  

KBSIRG 6 

 

wiele dodatkowych prac, ponieważ złożono 3466 wniosków o dotacje,  w związku z 

zapasami „Tarczy”. Oszczędności mogą powstać z zaplanowanych imprez, festiwali, 

koncertów, które w obecnym czasie się nie odbywają. Jest to problem ogólnopolski.  

Radny J. Buzek – pytał o spółkę ZIAD i BHT. 

Zastępca Prezydenta P. Kamiński wyjaśnił, że BHT ma bardzo poważny problem to przede 

wszystkim giełda i handel, który obecnie prawie nie funkcjonuje, a w Spółce ZIAD został 

zmniejszony zarząd Spółki o 2 etaty, rezygnację złożyli wiceprezesi Spółki. 

 

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

          

 

    

    

 

 
 


