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RM.BSiRG.0012.5.2020 

 

Protokół Nr 22/2020 

 

 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej, które odbyło się w dniu 25 maja 2020 roku, pod przewodnictwem 

przewodniczącego Komisji radnego pana Romana Matyi. 

Nieobecni radni:  pan Jacek Krywult, pan Konrad Łoś, pan Marcin Litwin - 

usprawiedliwieni. 

Radni pan Karol Markowski i pan Krzysztof Jazowy – uczestniczyli w 

posiedzeniu nie potwierdzając obecności jak i głosowania  w programie 

eSesja  na  tabletach. 
 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 kwietnia 2020 r. z 

realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 

rok”.  SPR. NR 35 

3. 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 448 II WERSJA 

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

na 2020 rok. DRUK NR 449 II WERSJA 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty 

skarbowej. DRUK NR 411. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Bielska-Białej. DRUK NR 450 

https://bip.um.bielsko.pl/a,74547,spr-nr-35-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101473
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101477
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100484
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101563
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7. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek 

pomocniczych miasta DRUK Nr 458 - do wprowadzenia. 

8. Sprawy różne Komisji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja - Przewodniczący Komisji  

otworzył kolejne posiedzenie, które odbyło się w trybie stacjonarnym przy użyciu 

tabletów w programie eSesja. Przewodniczący przywitał wszystkich uczestniczących 

w dzisiejszej Komisji. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku 

obrad Komisji Druku Nr 458 – tj. projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii 

jednostek pomocniczych miasta (punkt 7a – porządku obrad) oraz poinformował, 

że wpłynęły II wersje Druków 448 i 449. 

Zaproponowane zmiany w porządku obrad Radni przyjęli jednogłośnie.  

 

Ad. 2 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 kwietnia 2020 r. z 

realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2019 rok”.  SPR. NR 35 

 

Pani Magdalena Chodyniecka – naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich i 

Przedsiębiorczości 

Przedstawiła powyższe Sprawozdanie, które członkowie Komisji przyjęli do 

jednomyślnie wiadomości. 

 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/a,74547,spr-nr-35-sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-miasta-bielska-bialej-z-organizacjami-pozarz.html
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Ad. 3 i Ad. 4 

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 448 II WERSJA 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-

Białej na 2020 rok. DRUK NR 449 II WERSJA 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Omówił łącznie Druk Nr 448 II wersja (WPF) i Druk Nr 449 II wersja (zmian budżetu 

miasta). 

M.in. przedstawił zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:   

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Projekt: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku – Białej” realizowany przez 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Galerię Bielską BWA zwiększa się łączne nakłady 

finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 42.088,00 zł w 

związku z koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu”; 

”Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków przy ul. 

Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej” realizowany przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 

wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 260.000,00 zł w związku z 

koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu”; 

”Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa 

Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski 

Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 

w 2021 roku o kwotę 2.950.000,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia 

środków na zadanie. Ponadto aktualizacji ulega limit zobowiązań dla 

przedsięwzięcia”. 

 Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe. 

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanej przez Urząd Miejski 

w Bielsku-Białej, Wydział Polityki Społecznej zwiększa się łączne nakłady finansowe 

oraz limit wydatków w 2020 roku o kwotę 825,00 zł w związku z koniecznością 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101473
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101477
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wprowadzenia środków związanych z obsługą przedsięwzięcia, aktualizacji ulega 

limit zobowiązań na zadaniu;  

 „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej” realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg 

w Bielsku-Białej, zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 

roku oraz limit zobowiązań o kwotę 2.950.000,00 zł w związku z koniecznością 

uzupełnienia środków na zadaniu;  

„Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa 

Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej”; 

 „Zakupy sprzętu i aparatury medycznej, w ramach programu wieloletniego pn. 

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020 – 2030” zmianie uległa nazwa 

przedsięwzięcia;  

„Dodanie pozycji – „Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej”. Wprowadzenie 

zadania w związku z koniecznością zawarcia umowy dwuletniej. Celem 

przedsięwzięcia będzie przebudowa systemu energetycznego miasta. Limit 

wydatków w 2020 roku wynosi 300.000,00 zł natomiast limit wydatków w 2021 roku 

wynosi 20.000,00 zł;   

Dodanie pozycji - Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie 

deszcz" - wprowadzenie zadania. Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie retencji 

wód opadowych w najbliższych latach. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 

2.000.000,00 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 2.000.000,00 zł, limit wydatków 

w 2022 roku wynosi 2.000.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 

2.000.000,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.000.000,00 zł; 

Dodanie pozycji - „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Bielska-Białej wraz ze szczególną inwentaryzacją”, wprowadzenie zadania. Celem 

przedsięwzięcia będzie bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest. Limit 

wydatków w 2020 roku wynosi 300.000,00 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 

300.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 300.000,00 zł, limit wydatków w 

2023 roku wynosi 300.000,00 zł, limit wydatków w 2024 roku wynosi 300.000,00 zł. 

Zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 911.584,48 zł, z tego w dziale 600 

– Transport i łączność o kwotę 100.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych przez przewoźników autobusowych. 
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Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem o kwotę 362.016,00 zł – środki z rezerwy celowej 

budżetu państwa rekompensujące utracone dochody w 2019 r. z tytułu zwolnienia z 

podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 36.676,48 zł - urealnienie dochodów, 

o kwotę 7.500,00 zł – nagroda pieniężna przyznana przez WFOŚiGW w Katowicach 

w ramach konkursu Zielona Pracownia - Projekt 2020 na realizację zadania 

„Laboratorium barw i światła”. 

W dziale 852 – pomoc społeczna - o kwotę 6.400,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt 

w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”; o kwotę 1.500,00 zł – darowizna wpłacona 

na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”, o kwotę 825,00 zł – środki z 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na obsługę 

zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” 

realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej; 

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 325.000,00 

zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w 

ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 71.667,00 zł z tytułu współfinansowania zadań 

realizowanych na podstawie porozumień /należności z powiatów związane z 

pokryciem kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Zespole Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych/. 

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 982.031,00 zł -  

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w celu 

urealnienia dochodów z tytułu opłaty skarbowej i opłat za zajęcie pasa drogowego. 
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Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.326.058,91 zł, z tego: 

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000,00 zł, którą przeznacza się na 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na obszarze 

miasta Bielska-Białej; 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 306.192,48 zł, którą przeznacza się 

m.in. na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Laboratorium barw i światła” 

i na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty; 

w dziale 852 – Pomoc społeczna , o kwotę 7.900,00 zł, którą przeznacza się na 

wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”; 

o kwotę 825,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z obsługą 

zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”; 

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 325.000,00 

zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące głównie wynagrodzeń oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 

Bielsku-Białej; 

w dziale 855 – Rodzina o kwotę 71.667,00 zł, którą przeznacza się na wydatki 

bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; 

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.514.474,43 

zł, z czego 1.414.474,43 zł /środki niewykorzystane w 2019 r./ przeznacza się na 

realizację zadań związanych z ochroną środowiska tj. na program dofinansowujący 

małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz", oraz 100.000,00 zł na wydatki bieżące 

związane z obsługą programu. 

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 982.031,00 zł w dziale 900 – 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z odstąpieniem od 

realizacji zadania pn. „Budowa letniego zespołu rekreacyjnego jako obiektu 

niezwiązanego trwale z podłożem na pl. Wojska Polskiego w Bielsku-Białej”. 

Środki w kwocie 200.000,00 zł z działu 600 – Transport i łączność przenoszą się do 

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na 

wykonanie prac na terenach nie stanowiących pasa drogowego dróg publicznych; 

Środki w łącznej kwocie 80.697,00 zł - z działu 755 – Wymiar sprawiedliwości w 

wysokości 42.350,00 zł i z działu 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 38.347,00 zł 
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przenosi się do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z 

przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy. 

Środki w kwocie 22.500,00 zł z dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej przenosi się do działu 852 – Pomoc społeczna w wysokości 19.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące „Domu Pomocy Społecznej „Domu 

Nauczyciela” ; do działu 855 – Rodzina w wysokości 3.500,00 zł, z przeznaczeniem 

na wydatki bieżące Żłobka Miejskiego. 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki w kwocie 42.088,00 

zł z rozdz. 92195 – Pozostała działalność przenosi się do rozdz. 92110 – Galerie i 

biura wystaw artystycznych, z przeznaczeniem na dotację celową dla Galerii Bielskiej 

BWA na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-

Białej”. 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 

zwiększenie o 42.088,00 zł dotacji celowej dla Galerii Bielskiej BWA; 

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

zmniejszenie o 42.350,00 zł dotacji celowej w dziele 755, rozdz.75515, 

zwiększenie o 262.016,00 zł dotacji podmiotowej w dziale 801, rozdz.80104, 

zwiększenie o 1.414.474,43 zł dotacji celowej w dziale 900, rozdz.90001. 

 „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 

samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku”  w pozycji „Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady 

gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: 

dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o 440.000,00 zł w następującej pozycji 

„Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a 20b / Listopadowej 47,49 

polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży 

Pożarnej (obecnie pustostan) na lokale mieszkalne ” co po zmianie stanowi ogólną 

kwotę dotacji w wysokości 930.000,00 zł; 

dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji o 260.000,00 zł w następującej pozycji 

„Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej” co po 

zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 846.000,00 zł; 

dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji o 180.000,00 zł w następującej pozycji 

„Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 6a wraz z wprowadzeniem ogrzewania 
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centralnego gazowego do mieszkań” co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w 

wysokości 1.480.000,00 zł. 

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.414.474,43 zł w wyniku zmniejszenia planu 

dochodów o kwotę 70.446,52 złotych  i zwiększenia planu wydatków o kwotę 

1.344.027,91 złotych. 

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.414.474,43 zł przychody w pozycji „wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”. 

Po krótkiej wymianie zdań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie DRUK 

Nr 448 II wersja -  

Wynik głosowania: za - 11 radnych ( 9 +2 )   - jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

Wobec braku pytań 

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie DRUK 

Nr 449 II wersja -  

Wynik głosowania: za - 11 radnych ( 9 +2 )  - jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty 

skarbowej. DRUK NR 411. 

 

Pani Małgorzata Skoczeń – naczelnik Wydziału Dochodów Budżetowych 

przedstawiła projekt uchwały. 

Uzasadnienie. 

„Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 

opłacie skarbowej, Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 27 stycznia 2015 r. podjęła 

uchwałę w sprawie inkasa opłaty skarbowej, w której między innymi wyznaczyła 

inkasentów pobierających opłatę skarbową. Jeden z powołanych inkasentów - 

Beskidzki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 272, 

zaprzestał świadczenia usługi obsługi kasowej na rzecz Drugiego Urzędu 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=100484
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Skarbowego w Bielsku-Białej, a obsługę kasową Pierwszego Urzędu Skarbowego w 

Bielsku-Białej prowadzi w zmienionej lokalizacji, tj. w siedzibie Beskidzkiego Banku 

Spółdzielczego. Beskidzki Bank Spółdzielczy wyraził zainteresowanie dalszym 

świadczeniem usługi poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa we wszystkich swoich 

placówkach. W wyniku analizy wpłat opłaty skarbowej dokonanych od grudnia 2019r. 

zaobserwowano znaczny ich spadek w siedzibie Banku, w związku z czym, 

rozszerzając możliwość dokonywania przez podatników opłaty skarbowej, proponuje 

się dopuszczenie jej poboru we wszystkich placówkach Banku usytuowanych w 

Bielsku- Białej (obecnie przy ul. Komorowickiej 272, Norberta Barlickiego 2, 

Cieszyńskiej 408). 

Powyższe powoduje konieczność zmiany załącznika do uchwały, poprzez wskazanie 

aktualnych punktów poboru opłaty skarbowej”. 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za - 11 radnych (9 +2)   - jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad.6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta 

Bielska-Białej. DRUK NR 450 

 

Pan Wojciech Waluś – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 

przedstawił projekt uchwały. 

Uzasadnienie. 

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

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. 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.  

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=101563
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Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł 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 20 zł. 

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 obowiązujących stawek w innych 

miastach nie tylko Aglomeracji Śląskiej ale i Polski, powinny one zostać 

zaktualizowane wg. projektu niniejszej uchwały. 

W związku z kwestionowaniem możliwości ustalania stawki opłaty za zajęcie pasa 

drogowego w zależności od treści reklam, obiektu, na którym jest ona umieszczona, 

lub faktu czy emituje światło czy nie, jak również ich podziału w stosunku do uchwały 

z dnia 25 września 2012 r. Nr XXII/568/2012 dokonano zmiany pomijając 

następujące reklamy: ·emitujące światło; ·umieszczane na słupach ogłoszeniowych 

(okrąglaki) o średnicy do 1,4m i wysokości do 4m; ·umieszczane na poręczach 

wiaduktów lub mostów;·ustawiane bezpośrednio na gruncie na czas otwarcia lokalu 

(punktu) którego dotyczą (tzw. koziołki, menu, stacze); zawierające informacje o 

gminnych imprezach kulturalnych oraz propagujące bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. 
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Dokonano natomiast podziału reklam i opłat związanych z nim w zależności od 

kategorii drogi i elementu zajętego pasa drogi. 

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. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie Uchwały jest celowe i zasadne.” 

Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za - 11 radnych (9 +2)   jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 7 

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji. 

a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek 

pomocniczych miasta DRUK Nr 458 . 

 

Pani Sabina Dutka – zastępca naczelnika wydziału SOP 

przedstawiła projekt uchwały.  

Poinformowała, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem uchwały o zasadach 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Zasięgnięcie opinii ma charakter 

obligatoryjny. 
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Wobec braku pytań  

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: za - 11 radnych ( 9 +2 )   jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. 8 

Sprawy różne Komisji. 

 

Radni nie zgłaszali spraw różnych. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

       

    

 

 
 


