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Mężczyźni 
80 922
47%

Kobiety
90 337
53%

Liczba ludności Bielska-Białej 
z podziałem na płeć – stan na koniec 2018 r.

Mężczyźni 

Kobiety

 

 

 (Informacje przygotowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego) 

Bielsko-Biała to miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, na Pogórzu 
Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz 
powiatu bielskiego, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego, diecezji 
cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz Euroregionu Beskidy. W układzie 
funkcjonalno-przestrzennym województwa śląskiego miasto Bielsko-Biała stanowi centrum 
gospodarczo-administracyjne, kulturalne, naukowe oraz handlowo-usługowe subregionu 
południowego obejmującego powiaty: Bielsko-Biała, bielski, cieszyński i żywiecki. Bielsko-
Biała jest stolicą subregionu południowego województwa śląskiego. Przez Miasto prowadzą 
krajowe i międzynarodowe drogi do przejść granicznych z Czechami w Cieszynie i Słowacją 
w Zwardoniu, co sprawia iż Bielsko-Biała jest ważnym węzłem drogowym na południu woj. 
śląskiego. 

Powierzchnia Bielska-Białej wynosi 124,51 km² i dzieli się ona formalnie na 30 osiedli 
stanowiących jednostki pomocnicze gminy. Miasto zostało również podzielone na 88 
jednostek urbanistycznych pozwalających na lepsze ukazanie zróżnicowania 
wewnątrzmiejskiego w aspektach: gospodarczych, środowiskowych, społecznych, 
przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych (więcej nt. jednostek urbanistycznych na 
stronie 72).   
 
Demografia1 

Liczba mieszkańców Bielska-Białej wg faktycznego miejsca zamieszkania, na koniec 
2018 r. wynosiła 171 259 osób, przy gęstości zaludnienia 1 375 osób/km2. Bielszczanie 
stanowią 3,78% ludności województwa śląskiego. Blisko 52,75% ogółu mieszkańców Miasta 
stanowią kobiety, współczynnik feminizacji (kobiety na 100 mężczyzn) wynosi 112. 
 

Wykres 1. Liczba ludności Bielska-Białej z podziałem na płeć – stan na koniec 2018 r. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

 

 

                                            
1
 Ze względu na brak danych za 2019 r. w bazie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

w części Raportu dotyczącej demografii przyjęto dane za rok 2018. 

2. Ogólna charakterystyka 
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Tabela 1. Liczba ludność Bielska-Białej w roku: 1998, 2008, 2018 

Ludność 1998 r. 2008 r. 2018 r. 

Ogółem 180 307 175 677 171 259 

W wieku przedprodukcyjnym: 

17 lat i mniej; ogółem 
42 088 30 118 29 683 

W wieku produkcyjnym:  

18-59 lat kobiety, 18-64 lata 

mężczyźni; ogółem 

113 298 114 311 98 897 

W wieku poprodukcyjnym;  

ogółem 
24 921 31 248 42 679 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

 
Analiza danych statystycznych dotyczących ludności Bielska-Białej na przestrzeni 

ostatnich 10 lat, wskazuje na systematyczny spadek ogólnej liczby ludności, przy 
jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz spadku liczby osób  
w wieku produkcyjnym. 

Gęstość zaludnienia w Bielsku-Białej w 2018 r. wyniosła 1 375 os./km2, podczas gdy 
w województwie śląskim wynosiła 368 os/km2 (123 os./km2 w kraju). Najwyższą gęstość 
zaludnienia odnotowano w: Świętochłowicach (3757 os./km2), Chorzowie (3262 os./km2), 
Siemianowicach Śląskich (2633 os./km2), a najniższą w powiatach: częstochowskim  
(89 os/km2), lublinieckim (93 os./km2), kłobuckim (96 os./km2). 
 

 

Mapa 1. Gęstość zaludnienia na 1km² w jednostkach urbanistycznych na podstawie bazy 
meldunkowej wg stanu na 31.12.2019 r.* 

Najmniejsza liczba osób (w przedziale 0 – 500) zameldowanych na 1 km
2
 przypadała w następujących 

jednostkach urbanistycznych nr: 24 (Aleksandrowice), 31 (Biała Krakowska), 59 (Wapienica), 61 
(Stare Bielsko), 63 oraz 66 (Komorowice Śląskie), 68 oraz 69 (Komorowice Krakowskie), 71 oraz  
73 (Hałcnów) i 74 (Lipnik). 
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Największa liczba osób zameldowanych na 1 km
2
 (w przedziale 13 501 – 25 359) przypadała 

w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 20 oraz 21 (Osiedle Beskidzkie), 26 (Osiedle 
Wojska Polskiego), 39 (Złote Łany) i 46 (Osiedle Karpackie). 

* Opracowanie na podstawie danych z wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej opartych o zameldowania stałe i czasowe. 

 
Tabela 2. Bielsko-Biała: migracje na pobyt stały (wg typu i kierunku) - stan na koniec 2018 r. 

Wyszczególnienie Liczba osób 

Zameldowania ogółem, w tym: 1 429 

z miast 

ze wsi 

z zagranicy 

648 

666 

115 

Wymeldowania ogółem, w tym: 1 687 

do miast 

na wieś 

za granicę 

621 

1 015 

51 

Saldo migracji -258 

Saldo migracji na 1000 mieszkańców -1,5 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

 

 

Mapa 2. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności w woj. śląskim 
wg podregionów i powiatów w 2018 r. 

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach 
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Sytuację demograficzną Miasta można określić w pierwszej kolejności poprzez 
przyrost naturalny oraz strukturę wieku mieszkańców (wskaźnik obciążenia 
demograficznego). Przyrost naturalny (na 1000 ludności) w Bielsku-Białej w 2018 r. był 
nieznacznie ujemny i wyniósł -0,64 (dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł -2,1).  
 

 

Wykres 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności wg powiatów województwa śląskiego - stan na koniec 

2018 r. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych  
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Mapa 3. Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie śląskim wg podregionów i powiatów  
w 2018 r. 

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

Tabela 3. Dane statystyczne dotyczące ludności w Bielsku-Białej wg płci – stan na koniec 2018 r. 

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Urodzenia 1 762 849 913 

Urodzenia na 1000 ludności 10,25 

Zgony 1 865 936 929 

Zgony na 1000 ludności 10,89 

Przyrost naturalny -103 -87 -16 

Wyszczególnienie Ilość par 

Małżeństwa 842 

Rozwody 403 

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach 
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Wskaźnik obciążenia demograficznego wyraża relację wielkości grupy 
nieprodukcyjnej do wielkości grupy produkcyjnej. Dla Bielska-Białej wskaźnik ten w 2018 r. 
wyniósł 73,2. 
 

Tabela 4. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla Bielska-Białej – stan na koniec 2018 r. 

Wyszczególnienie Wskaźnik 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 73,2 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 143,8 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 43,2 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

 

 
 

Mapa 4. Współczynnik obciążenia demograficznego w podziale na jednostki urbanistyczne wg stanu 
na 31.12.2019 r.* 

Najniższy współczynnik obciążenia demograficznego (w przedziale 0% - 60%) występował 

w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 12 (Biała Wschód), 49 (Kamienica), 59 (Wapienica), 

61 oraz 62 (Stare Bielsko), 63 (Komorowice Śląskie) i 80 (Lipnik). 

Najwyższy współczynnik obciążenia demograficznego (w przedziale 101% - 129%) występował  

w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 31 (Biała Krakowska) i 45 (Osiedle Karpackie). 

* Opracowanie na podstawie danych z wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej opartych o zameldowania stałe i czasowe. 

 
W 2018 r. mieszkańcy Miasta w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata, 

kobiety w wieku 18-59 lat) stanowili niemal 58% ogółu bielszczan, natomiast w wieku 
nieprodukcyjnym: przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież w wieku 0-17 lat) i poprodukcyjnym 
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(mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) stanowili niewiele 
ponad 42% populacji Miasta ogółem.  
 

 
Wykres 3. Ludność Bielska-Białej wg ekonomicznych grup wieku oraz płci – stan na koniec 2018 r. 

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach 
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Wykres 4. Ludność Bielska-Białej wg ekonomicznych grup wieku oraz płci – stan na koniec 2018 r. 

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach 

 

 
 

Mapa 5. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w podziale na 
jednostki urbanistyczne wg stanu na 31.12.2019 r.* 

Najmniejsza liczba osób (w przedziale 0 – 150) w wieku przedprodukcyjnym na 1000 mieszkańców 

występowała w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 6 (Osiedle Słoneczne), 8 (Górne 
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Przedmieście), 14 oraz 15 (Osiedle Grunwaldzkie), 19 (Bielsko Południe), 31 (Biała Krakowska),  

38 (Złote Łany), 42 (Leszczyny), 47 (Osiedle Karpackie) i 49 (Kamienica). 

Największa liczba osób (w przedziale 221 – 347) w wieku przedprodukcyjnym na 1000 mieszkańców 

występowała w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 1 (Stare Miasto), 16 (Osiedle 

Grunwaldzkie), 37 (Złote Łany), 51 oraz 53 (Kamienica), 66 (Komorowice Śląskie), 68 oraz  

69 (Komorowice Krakowskie), 71 oraz 73 (Hałcnów). 

* Opracowanie na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej opartych o zameldowania stałe i czasowe. 
 

 

Mapa 6. Liczba osób w wieku podprodukcyjnym w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w podziale na 
jednostki urbanistyczne wg stanu na 31.12.2019 r.* 

Najmniejsza liczba osób (w przedziale 0 – 150) w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców 

występowała w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 1 (Stare Miasto) i 63 (Komorowice 

Śląskie). 

Największa liczba osób (w przedziale 301 – 347) w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców 

występowała w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 6 (Osiedle Słoneczne), 8 (Górne 

Przedmieście), 14 oraz 15 (Osiedle Grunwaldzkie), 19 (Bielsko Południe), 21 (Osiedle Beskidzkie),  

24 (Aleksandrowice), 25 (Osiedle Polskich Skrzydeł), 38 oraz 39 (Złote Łany)  45, 46 oraz 47 (Osiedle 

Karpackie) i 50 (Kamienica). 

* Opracowanie na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej opartych o zameldowania stałe i czasowe. 

 
Analiza ludności Bielska-Białej według płci i grup wieku wykazuje nadwyżkę kobiet  

w grupach wieku 45 lat i więcej – rozwarstwienie następuje progresywnie wraz ze wzrostem 
grup wieku. 
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Wykres 5. Piramida wieku mieszkańców Bielska-Białej – stan na koniec 2018 r. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

 

Gospodarka 
Pod koniec 2019 r. w Bielsku-Białej w rejestrze REGON zarejestrowanych było  

26 349 podmiotów gospodarki narodowej. Zdecydowaną większość, 25 389 ogólnej liczby 
podmiotów, skupiał sektor prywatny.  
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Wykres 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Bielsku-Białej w latach 2009-2019 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

 

 

Mapa 7. Wskaźnik liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkańców w podziale 
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Najniższy wskaźnik (w przedziale 0 - 99) liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 

mieszkańców występował w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 6 (Osiedle Słoneczne),   

20 oraz 21 (Osiedle Beskidzkie), 25 (Osiedle Polskich Skrzydeł), 26 (Osiedle Wojska Polskiego),  

27 (Osiedle Kopernika), 33 (Biała Krakowska), 35, 38 oraz 39 (Złote Łany), 45, 46 oraz 47 (Osiedle 

Karpackie), 58 (Wapienica), 67 oraz 68 (Komorowice Krakowskie), 71 oraz 72 (Hałcnów) i 77 (Lipnik). 

Najwyższy wskaźnik (w przedziale 600 - 3063) liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 

1000 mieszkańców występował w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 4 (Śródmieście 

Bielsko), 11 (Dolne Przedmieście), 12 (Biała Wschód), 31 (Biała Krakowska), 63 oraz 66 (Komorowice 

Śląskie). 

 
Tabela 5. Bielsko-Biała – podmioty gospodarcze wg klas wielkości – stan na koniec 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

 
Tabela 6. Bielsko-Biała – struktura podmiotów gospodarki narodowej oraz nowozarejestrowane 

podmioty w rejestrze REGON w 2019 r. 

Rodzaje podmiotów gospodarki narodowej 
Suma 

2019 r. 

Nowo 

zarejestrowane  

w 2019 r. 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 26 349 1 982 

Sektor publiczny - ogółem 574 4 

Sektor publiczny - państwowe i samorządowe 

jednostki prawa budżetowego 
206 3 

Sektor publiczny - spółki handlowe 28 - 

Sektor publiczny - spółki handlowe  

z udziałem kapitału zagranicznego 
2 - 

Sektor prywatny - ogółem 25 389 1 649 

Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
18 147 1 544 

Sektor prywatny - spółki handlowe 3 567 7 

Liczba zatrudnionych  

w przedsiębiorstwie 

Liczba 

przedsiębiorstw 

0-9 25 137 

10-49 951 

50-249 218 

250-999 39 

ponad 1000 4 

Łącznie 26 349 
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Sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 
524 1 

Sektor prywatny - spółdzielnie 39 0 

Sektor prywatny - fundacje 167 11 

Sektor prywatny - stowarzyszenia  

i organizacje społeczne 
464 16 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 
  

 
Wykres 7. Bielsko-Biała – Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON według sekcji 

PKD 2007 – stan na koniec 2019 r.  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 
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Mapa 8. Wskaźnik liczby podmiotów wpisanych do rejestru CEIDG, które w latach 2018-2019 
zawiesiły lub zamknęły swoją działalność gospodarczą na 100 podmiotów zarejestrowanych w CEIDG 
w podziale na jednostki urbanistyczne wg stanu na 2019 r. 

Najniższy wskaźnik (w przedziale 0,0 – 1,1) podmiotów wykreślonych/zawieszonych w rejestrze 

CEIDG na 100 podmiotów zarejestrowanych w CEIDG występował w następujących jednostkach 

urbanistycznych nr: 17 oraz 18 (Bielsko Południe), 22, 23 oraz 24 (Aleksandrowice), 28 (Osiedle 

Piastowskie), 29 (Osiedle Mieszka I), 36 (Złote Łany), 40, 42 oraz 43 (Leszczyny), 46 (Osiedle 

Karpackie), 53 (Kamienica), 59 (Wapienica), 61 (Stare Bielsko), 63 oraz 64 (Komorowice Śląskie),  

67 oraz 69 (Komorowice Krakowskie), 77, 78 oraz 79 (Lipnik), 86 oraz 87 (Mikuszowice Śląskie). 

Najwyższy wskaźnik (w przedziale 9,1 – 14,0) podmiotów wykreślonych/zawieszonych w rejestrze 

CEIDG na 100 podmiotów zarejestrowanych w CEIDG występował w następujących jednostkach 

urbanistycznych nr: 82 (Straconka). 

 

W celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy – część terenów przemysłowych w Bielsku-Białej została objęta 
jastrzębsko-żorską podstrefą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). W 2019 r. 
w ramach KSSE w Bielsku-Białej na obszarze ok. 72 ha, działało 20 firm zatrudniających 
ponad 5 tys. pracowników, a łączna kwota dokonanych inwestycji wyniosła ponad 1,9 mld zł. 

 
Tabela 7. Inwestorzy w podstrefie jastrzębsko-żorskiej KSSE w Bielsku-Białej w 2019 r.  

Podmiot Branża 

Atepaa Meblarska 

Avio Polska Lotnicza 

Cooper Standard Polska Motoryzacyjna 

Cornaglia Poland Sp. z o.o. Motoryzacyjna 
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Eaton Automotive Systems Motoryzacyjna 

Electropoli Poland Sp. z o.o. Motoryzacyjna 

FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Motoryzacyjna 

FCA Services Polska Sp. z o.o. Usługi księgowe 

Henkel Polska Sp. z o.o. Chemiczna 

Ingest Facility Polska Sp. z o.o. Developer 

Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. Motoryzacyjna 

Makita Sp. z o.o. Logistyka 

MDM NT Sp. z o.o. Budowlana 

Polmotors Sp. z o.o. Metalowa 

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Motoryzacyjna 

Takoni Sp. z o.o. Tworzywa sztuczne 

TI Poland Sp. z o.o. Motoryzacyjna 

TRW Steering Systems Poland Motoryzacyjna 

Źródło: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Jastrzębsko-Żorska 

 
Rynek pracy 

Stopa bezrobocia na koniec 2019 r. w Bielsku-Białej wynosiła 1,7%. W 2019 r. 
najniższa stopa bezrobocia w Bielsku-Białej była w miesiącach: październiku, listopadzie 
oraz grudniu i wyniosła 1,7%, najwyższa stopa bezrobocia była w miesiącach: styczniu, 
lutym, marcu oraz kwietniu i wyniosła 2%.  

Na przestrzeni lat 2013-2019 stopa bezrobocia dla Bielska-Białej nieprzerwanie 
spada. 
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Wykres 8. Stopa bezrobocia w Bielsku-Białej na przestrzeni lat 2013-2019 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 
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Mapa 9. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych jednostkach urbanistycznych wg stanu 
na 31.12.2019 r.  

Najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego (w przedziale 0% – 0,49% osób bezrobotnych do osób  

w wieku produkcyjnym) wystąpiła w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 

24 (Aleksandrowice), 31 (Biała Krakowska) i 73 (Hałcnów). 

Najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego (w przedziale 3,00% – 4,19% osób bezrobotnych do 

osób w wieku produkcyjnym) wystąpiła w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 2 oraz  

3 (Śródmieście Bielsko), 9 (Górne Przedmieście), 13 (Biała Wschód), 34 (Biała Krakowska),  

59 (Wapienica) i 61 (Stare Bielsko). 

 
Tabela 8. Stopa bezrobocia – stan na koniec 2019 r.  

Polska woj. śląskie Bielsko-Biała Częstochowa Gliwice Katowice Rybnik 

5,2 3,6 1,7 2,9 2,3 1,0 3,0 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

 
Bielsko-Biała cechuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia, zarówno w skali 

województwa śląskiego (3,6%), jak również w skali kraju (5,2%). Na koniec 2019 r.  
w województwie śląskim tylko Katowice (1%) miały niższą stopę bezrobocia niż Bielsko-
Biała. 
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Tabela 9. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia i płci w Bielsku-Białej w 2019 r. 

Wykształcenie 

Liczba bezrobotnych 

Ogółem 
Jako % 

bezrobotnych 

Kobiety,  

jako % 

bezrobotnych 

Mężczyźni, jako 

% bezrobotnych 

wyższe 426 23,28 57,51 42,49 

policealne i średnie zawodowe 384 20,98 56,51 43,49 

średnie ogólnokształcące 209 11,42 73,68 26,31 

zasadnicze zawodowe 396 21,64 49,75 50,25 

gimnazjalne i poniżej 415 22,68 45,30 54,70 

Razem 1 830 100 54,70 45,30 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

 
Największą grupę bezrobotnych w Bielsku-Białej w 2019 r. stanowiły osoby  

z wykształceniem wyższym (23,28% ogółu bezrobotnych) oraz gimnazjalnym i niższym 
(22,68% ogółu bezrobotnych). Najmniejszy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem 
średnim (11,42% ogółu bezrobotnych). 

W 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach koordynował badanie  
pn. „Barometr zawodów 2020", które jest krótkookresowym, jednorocznym badaniem 
jakościowym określającym zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku. Badanie jest 
przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie 
wojewódzkim Barometr zawodów koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. 

  „Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone 
i nadwyżkowe. 

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności 
ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże,  
a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie 
kwalifikacje – niewielka. 

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby 
osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt 
zrównoważą się). 

Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze 
względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy  
i spełniających wymagania pracodawców. 

Wyniki powyższego badania dla miasta Bielska-Białej przedstawiają się następująco: 
1. Prognozuje się, iż w 2020 r. w Bielsku-Białej wśród zawodów deficytowych znajdą się 

następujące zawody: 
a) duży deficyt: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 
b) deficyt: betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze 

i blacharze budowlani, diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy 
i elektromonterzy, fryzjerzy, kamieniarze, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, 
kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lekarze, listonosze 
i kurierzy, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji 
budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele 
przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, operatorzy 
maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy maszyn 
włókienniczych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-
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transportowych, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy fizyczni  
w produkcji i pracach prostych, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy przetwórstwa 
metali, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych  
w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, projektanci i administratorzy baz 
danych, programiści, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy 
budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, sprzątaczki i pokojowe, 
sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze, zaopatrzeniowcy i dostawcy. 

2. Prognozuje się, iż w 2020 r. w Bielsku-Białej wśród zawodów nadwyżkowych znajdą się 
następujące zawody: biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, filozofowie, historycy, 
politolodzy i kulturoznawcy, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, 
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. techniki dentystycznej. 

Pozostałe wyniki w zakresie prognozy zawodów zrównoważonych znajdują się 
na stronie: www.barometrzawodow.pl. 
 
Rankingi 
 

Tabela 10. Lista rankingów i pozycji jakie zajęło w nich miasto Bielsko-Biała w 2019 r. 

Ranking 
Organizator 

rankingu 
Kategoria 

Pozycja  

w rankingu 

Polish Cities of the Future 
2019/20 

fDi Intelligence 
Klasyfikacja ogólna - miasta 

średniej wielkości 
5 

Polish Cities of the Future 
2019/20 

fDi Intelligence 

Miasta średniej wielkości - 

przyjazne do prowadzenia 

biznesu 

4 

Najbardziej Innowacyjne Miasta 
2019 

Forbes Klasyfikacja ogólna 9 

Bogactwo samorządów - ranking 
dochodów JST 2018 

Wspólnota Miasta na prawach powiatu 
12 

 

Miasta przyjazne dla biznesu Forbes 
Miasta od 150 do 299 tys. 

Mieszkańców 
4 

Ranking Samorządów 2019 Rzeczpospolita Miasta na prawach powiatu 19 

Wykorzystanie środków 
europejskich na inwestycje 
transportowe 2014–2018 

Wspólnota Miasta na prawach powiatu 20 

Miasta dla młodych Europolis Ogólna 14 

Uciekające metropolie. Ranking 
100 polskich miast 

Klub Jagielloński Klasyfikacja ogólna 6 

Siła nabywcza mieszkańców 
Europy 

GFK Polska - powiaty 8 

Super Samorząd 2019 Fundacja Batorego Klasyfikacja ogólna 1 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 
 

http://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-na-mapach/2019/biolodzy-biotechnolodzy-biochemicy,2019,slaskie,,slaskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,18,,21,,12,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-na-mapach/2019/filozofowie-historycy-politolodzy-i-kulturoznawcy,2019,slaskie,,slaskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,18,,302,,12,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-na-mapach/2019/filozofowie-historycy-politolodzy-i-kulturoznawcy,2019,slaskie,,slaskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,18,,302,,12,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-na-mapach/2019/filozofowie-historycy-politolodzy-i-kulturoznawcy,2019,slaskie,,slaskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,18,,302,,12,,1,1,
http://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-na-mapach/2019/plastycy-dekoratorzy-wnetrz-i-konserwatorzy-zabytkow,2019,slaskie,,slaskie,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-pracodawcow,18,,301,,12,,1,1,
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Działania wspierające lokalną gospodarkę i rynek pracy 
Istotnymi wyzwaniami dla miasta Bielska-Białej w 2019 r. w sferze gospodarki, biorąc 

pod uwagę powyższe dane statystyczne, były m.in. działania ukierunkowane na lokalny 
rynek pracy. Utrzymujący się bardzo niski poziom bezrobocia, depopulacja, starzenie się 
społeczeństwa, dynamiczny wzrost, emigracja oraz szybki rozwój sektora usług to czynniki, 
które wpływały na lokalny rynek pracy i wiązały się z ryzykiem wystąpienia niedoborów siły 
roboczej w Bielsku-Białej.  

W 2019 r. Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego prowadził kolejną edycję 
kampanii ,,Kariera w górach”, której celem było przekonanie absolwentów i studentów 
wyższych uczelni technicznych, urodzonych w latach 1992-1998 do podjęcia pierwszej pracy 
w Bielsku-Białej. Przekonanie młodych inżynierów do zamieszkania w Bielsku-Białej  
i zatrudnienia się w tutejszych firmach stanowiło odpowiedź na potrzeby lokalnych 
przedsiębiorców. W ramach kampanii trwającej od 1 marca do 30 listopada 2019 r.: 
1. Promowano stronę www.karierawgorach.pl poprzez wykupienie płatnej reklamy na 

Facebooku, która była wyświetlana studentom i absolwentom uczelni technicznych  
z roczników 1992-1998. 

2. Prowadzono blog na stronie internetowej kampanii oraz na profilu na Facebooku. 
W 2019 r. w kampanii ,,Kariera w górach” brało udział 36 firm z terenu Bielska-Białej, 

głownie z branż Automotive oraz IT. 
Kampania miała na celu utrwalenie wizerunku Miasta jako miejsca, w którym na 

inżynierów czeka bardzo wiele możliwości, zarówno pod względem rozwoju zawodowego, 
jak i szans na aktywny wypoczynek o każdej porze roku.  

W 2019 r. kontynuowano także współpracę z Akademią Techniczno-Humanistyczną 
prowadząc wspólnie z uczelnią w Internecie bliźniaczą kampanię "Studia w górach".  
W 2019 r. kampania trwała od 15 kwietnia do 30 września. Celem kampanii była promocja 
strony internetowej www.studiawgorach.pl na Facebooku, wśród następującej grupy 
docelowej: osoby w wieku 17-20 lat, zamieszkujące na obszarze: miasta Bielska-Białej, 
powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego, miasta Jastrzębie-Zdrój, miasta Żory, powiatu 
pszczyńskiego, powiatu mikołowskiego, miasta Tychy, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
powiatu oświęcimskiego, powiatu wadowickiego, powiatu suskiego oraz powiatu 
żywieckiego.  

W ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla 
organizacji pożytku publicznego na rok 2019 r. już po raz drugi na wniosek Wydziału 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego ogłoszony został konkurs w zakresie „Upowszechniania 
wśród młodzieży szkolnej umiejętności programowania komputerowego”. W okresie od  
2 września do 31 grudnia 2019 r. zrealizowany został I etap zadania, w ramach którego m.in. 
opracowana została strona internetowa projektu oraz przeprowadzono 4 kursy 
programowania (dwa w języku JAVA oraz po jednym w języku C++ oraz Java Script). 
Łącznie w ramach kursów zrealizowano 8 godz. zajęć wprowadzających w terminologię  
z zakresu programowania komputerowego w języku angielskim, a także 70 godz. zajęć  
z programowania. W kursie wzięło udział 37 uczestników wyłonionych w drodze rekrutacji. 
Ponadto Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego w ramach przedmiotowego konkursu 
dla organizacji pożytku publicznego zgłosił również potrzebę organizacji zadania 
„Upowszechnienia wśród młodzieży szkolnej podstaw projektowania i druku 3D”. W ramach 
przedmiotowego zadania w okresie od 1 września do 15 grudnia 2019 r. przeprowadzonych 
zostało 10 szkoleń (10 godzinnych) dla 7 szkół średnich z Bielska-Białej w zakresie druku 3D 
i modelowania przestrzennego. Każde ze szkoleń składało się z dwóch etapów.  
Etap I stanowiła część teoretyczna, natomiast w ramach etapu II będącego częścią 
praktyczną, zrealizowano łącznie 4 bloki tematyczne takie jak: „Podstawy modelowania 3D”, 
„Digitalizacja 3D”, „Obsługa drukarki 3D” oraz „Jak zbudować własną drukarkę 3D”. 

W 2018 r. miasto Bielsko-Biała przystąpiło do projektu „Welcoming International 
Talent” (Witamy Międzynarodowe Talenty) w ramach programu URBACT III, który ma na 
celu przeniesienie najlepszych praktyk w zakresie kreowania przyjaznej polityki emigracyjnej, 
w ramach sieci miast, której liderem jest miasto Groningen z Holandii. Z uwagi na rosnącą 
liczbę osób z zagranicy, które przyjeżdżają do Bielska–Białej w poszukiwaniu pracy, lokalny 
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samorząd przystępując do przedmiotowego projektu, postanowił wyjść naprzeciw głównym 
problemom, z jakim stykają się imigranci tj.: bariera językowa, kwestie związane z rynkiem 
mieszkaniowym, dostępność usług publicznych czy integracja ze społecznością lokalną.  
W 2019 r. w ramach realizacji w Bielsku-Białej projektu ,,Welcoming International Talent” 
utworzono punkt integracji dla cudzoziemców MyBB oraz przeprowadzono kursy języka 
polskiego dla cudzoziemców zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, które cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem wśród obcokrajowców. Ponadto w dniach 10-11 grudnia 
2019 r. Bielsko-Biała było gospodarzem 5. międzynarodowego spotkania partnerów projektu 
,,Welcoming International Talent”. Przybyli do naszego miasta przedstawiciele Groningen, 
Leuven, Magdeburga, Parmy, Zlina i Debreczyna, wspólnie z przedstawicielami Urzędu 
Miejskiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej, lokalnych instytucji, firm oraz 
obcokrajowcami mieszkającymi w Bielsku-Białej dyskutowali nad sytuacją cudzoziemców na 
lokalnym rynku pracy. 

W 2019 r. Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego koordynował również 
przeprowadzenie badania ankietowego pt. „Barometr Miasta Bielska-Białej” (patrz Załącznik 
nr 1 do Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 – Badanie opinii i potrzeb 
mieszkańców Bielska-Białej). Celem powyższego badania była identyfikacja potrzeb 
mieszkańców Bielska-Białej oraz opinii o jakości życia w mieście. Badanie ankietowe zostało 
przeprowadzone z wykorzystaniem metody wywiadów telefonicznych wspomaganych 
komputerowo (CATI) oraz składało się z 15 pytań. Mieszkańcy Bielska-Białej odpowiadali na 
pytania dotyczące między innymi zadowolenia z warunków życia w mieście, drogownictwa  
i komunikacji miejskiej, edukacji, usług komunalnych, ochrony środowiska, oferty sportowo-
rekreacyjnej czy gospodarki mieszkaniowej. Badanie przeprowadziła Ogólnopolska Grupa 
Badawcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Budżetu) 

Dochody ogółem wyniosły w 2019 r. 1 235,1 mln zł, tj. 100,98% wykonania planu po 
zmianach, dla porównania w 2018 r. wykonanie wyniosło 1 069,4 mln zł, tj. 98,18% planu. 
Wykonanie dochodów za 2019 r. jest zatem wyższe o 165,7 mln zł, w stosunku do ubiegłego 
roku.  

W 2019 r. dochody własne gminy i powiatu wyniosły 656,7 mln zł, zostały wykonane  
w 102,32% planu po zmianach i stanowiły udział 53,17% dochodów ogółem. Dla 
porównania, w 2018 r. wyniosły 622,4 mln zł, natomiast udział dochodów własnych  
w dochodach ogółem kształtował się na poziomie 58,20%. Można zaobserwować, że 
dochody własne w 2019 r. są wyższe o 34,3 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, jednak 
nastąpił niewielki spadek procentowego udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, 
głównie z powodu wzrostu udziału dochodów z budżetu Unii Europejskiej.  

W 2019 r. budżet Miasta zasiliła również subwencja ogólna z budżetu państwa,  
w części oświatowej i równoważącej, zarówno dla gminy jak i powiatu, a także na 
uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 
260,8 mln zł, tj. 100,03% planu po zmianach i stanowiły udział 21,12% w dochodach ogółem. 

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa w 2019 r. była, podobnie jak  
w poprzednich latach, zróżnicowana i wyniosła łącznie 221,2 mln zł, tj. 99,05% planu po 
zmianach (udział 17,91% w dochodach ogółem).  

Niewielki procent (0,01%) w ogólnej kwocie dochodów Miasta stanowiły także dotacje  
z funduszy celowych. W 2019 r. wpłynęło z tego tytułu 151,9 tys. zł. 

Dla rozwoju Bielska-Białej bardzo istotnym źródłem dochodów pozostają od wielu lat 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2019 r. pozyskano środki unijne w łącznej 
kwocie 96,2 mln zł, tj. 99,18% planu po zmianach (udział 7,79% w dochodach ogółem). 

W 2019 r. wydatkowano ogółem ponad 1 303,4 mln zł, co stanowiło prawie 91,7% 
planu (dla porównania w 2018 r. wydatkowano ogółem ponad 1 101,4 mln zł, co stanowiło 
prawie 90% planu, w 2017 r. wydatkowano ogółem ponad 970,4 mln zł, co stanowiło 83,5% 
planu, a w 2016 r. wydatkowano 894,9 mln zł, co stanowiło 89,5% planu), w tym: 
1. na wydatki bieżące 1 012,3 mln zł, tj. 96,6% planu (905,8 mln zł, tj. 97% planu w 2018 r.,  

847,7 mln zł, tj. 97,3% planu w 2017 r. oraz 773,9 mln zł, tj. 95,1% planu w 2016 r.), 
2. na wydatki majątkowe 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu (195,6 mln zł, tj. 68% planu w 2018 r., 

122,7 mln zł, tj. 42,2% planu w 2017 r. oraz 121 mln zł, tj. 64,7% planu w 2016 r.).  
Oprócz dochodów i wydatków opisanych powyżej, na sytuację finansową Miasta duży 

wpływ miały także rozchody w postaci spłat rat kredytów, a także pożyczek. W 2019 r. 
zapłacono raty kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A., ING Banku Śląskim S.A., Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 31,3 mln zł (w 2018 r. 27,9 mln zł).  

Budżet roku 2019 został uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem pokrycia tego 
deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek miał być 
kredyt bankowy w wysokości 138,7 mln zł. W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta,  
w sierpniu 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Udzielenie kredytu 
długoterminowego dla Miasta Bielska-Białej” składający się z dwóch części zamówienia: 
część I „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 152 mln zł na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu miasta Bielska-Białej w 2019 r. oraz spłatę zobowiązań  
z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” oraz część II „Udzielenie kredytu 
długoterminowego w wysokości 79 mln zł na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”. Postępowanie 
przetargowe zostało zakończone i w dniu 18 listopada 2019 roku zawarto dwie umowy  
z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu (Bank Gospodarstwa 
Krajowego). Kredyt został uruchomiony końcem grudnia 2019 r., część I w wysokości 
110 720 000,00 zł, natomiast część II, która została spłacona w lutym 2020 r., w wysokości 
39 280 000,00 zł. 

3. Informacje finansowe 



28 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

Ostatecznie rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości prawie 68,4 mln zł. 
Nadal jednak, z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów bieżących i jednocześnie 
niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących kolejny rok z rzędu wystąpiła 
nadwyżka operacyjna na poziomie 112,8 mln zł (co stanowi 9,1% dochodów ogółem) dla 
porównania 114,4 mln zł w 2018 r. (co stanowi 10,7% dochodów ogółem), 103 mln zł w 2017 
r. (co stanowi 10,1% dochodów ogółem), w 2016 r. nadwyżka wynosiła 118,5 mln zł  
(co stanowi 13% dochodów ogółem). 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo iż w 2019 r. nastąpiło zwiększenie kwoty 
długu, cały czas na wysokim poziomie utrzymuje się nadwyżka operacyjna, co wpływa 
korzystnie na sytuację finansową Miasta, szczególnie w świetle konieczności obliczania, 
zgodnie z zasadami ustawowymi, indywidualnego wskaźnika zadłużenia w relacji do 
dochodów. W 2019 r. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony  
w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 10,77% (w 2018 r. 11,90%), natomiast 
wykonany został na poziomie 2,72% (w 2018 r. 2,82%), co oznacza, że nadal jest na 
poziomie 25% dopuszczalnego wskaźnika. 

 
Tabela 11. Wykonanie dochodów oraz wydatków w latach 2017-2019. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie  

2017 r. 

[zł lub %] 

Wykonanie  

2018 r. 

[zł lub %] 

Plan 2019 r. 

[zł lub %] 

Wykonanie  

2019 r. 

[zł lub %] 

I. 
DOCHODY 
OGÓŁEM, z tego: 

1 019 825 030,08 1 069 387 434,14 1 223 038 020,64 1 235 053 794,30 

I.1 
Dochody bieżące, 

w tym: 
950 469 267,58 1 020 135 329,25 1 115 223 498,03 1 125 110 041,10 

I.1.1 

dochody z tytułu 

udziału we 

wpływach z 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych 

258 304 165,00 296 287 073,00 316 760 297,00 319 753 773,00 

I.1.2 

dochody z tytułu 

udziału we 

wpływach z 

podatku 

dochodowego od 

osób prawnych 

24 585 702,70 32 331 052,79 31 000 139,00 31 802 022,10 

I.1.3 
podatek od 

nieruchomości 
145 920 066,58 146 886 273,29 146 800 000,00 149 136 371,45 

I.2 
Dochody 

majątkowe, w tym: 
69 355 762,50 49 252 104,89 107 814 522,61 109 943 753,20 

I.2.1 
ze sprzedaży 

majątku 
7 786 603,69 10 364 806,83 6 770 940,00 8 350 110,84 

I.2.2 

z tytułu dotacji oraz 

środków 

przeznaczonych na 

inwestycje 

60 281 419,64 37 717 681,75 100 045 582,61 100 182 001,83 

II. 
WYDATKI 

OGÓŁEM, z tego: 
970 404 986,97 1 101 367 415,21 1 421 586 971,45 1 303 448 887,45 

II.1 Wydatki bieżące 847 725 803,08 905 779 090,09 1 047 651 078,98 1 012 294 586,52 

II.2 Wydatki majątkowe 122 679 183,89 195 588 325,12 373 935 892,47 291 154 300,93 

III. 

Wynik 

(nadwyżka/deficyt) 

budżetu (I.-II.) 

49 420 043,11 -31 979 981,07 -198 548 950,81 -68 395 093,15 
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IV. 

Wynik 

(nadwyżka/deficyt) 

operacyjny (I.1-II.1) 

102 743 464,50 114 356 239,16 67 572 419,05 112 815 454,58 

V. Wolne środki 17 096 399,64 42 068 751,66 15 800 259,09 18 413 440,84 

VI. Zadłużenie ogółem 94 122 361,76 102 289 741,36 283 618 099,36 220 150 406,36 

VII. 
Wydatki na obsługę 

zadłużenia 
2 825 544,62 2 282 766,54 7 198 260,63 2 255 814,08 

VIII. 

Dochody własne 

(bieżące i 

majątkowe) 

566 929 422,84 622 349 477,79 641 852 034,97 656 724 104,70 

IX. 

Udział dochodów 

własnych w 

dochodach ogółem 

55,59% 58,20% 52,48% 53,17% 

X. 

Udział wydatków 

majątkowych w 

wydatkach ogółem 

12,64% 17,76% 26,30% 22,34% 

XI. 

Poziom wolnych 

środków po 

odliczeniu 

wydatków na 

obsługę zadłużenia 

14 270 855,02 39 785 985,12 8 601 998,46 16 157 626,76 

XII. 

Dynamika PIT 

(dochodów z tyt. 

udziału we 

wpływach z 

podatku dochod. od 

osób fizycznych) 

107,37%* 114,70% 113,70%* 107,92% 

XIII. 
Dynamika podatku 

od nieruchomości 
100,98%** 100,66% 100,20%** 101,53% 

* dynamika PIT została wyliczona za 2017 r. w stosunku do wykonania za 2016 r., tj. 240 573 777,00 
zł, natomiast dynamika planu za 2019 r. w stosunku do planu 2018 r., tj. 278 583 496,00 zł, 
** dynamika podatku od nieruchomości została wyliczona za 2017 r. w stosunku do wykonania za  
2016 r., tj. 144 503 073,70 zł, natomiast dynamika planu za 2019 r. w stosunku do planu 2018 r.,  
tj. 146 500 000,00 zł. 

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  

 
Podsumowanie tabeli: 

Podsumowując należy stwierdzić, iż utrzymująca się sytuacja w gospodarce krajowej, 
znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych osiągniętych przez sektor lokalny, 
w tym również miasto Bielsko-Biała. Pomimo widocznego spowolnienia gospodarki nasze 
Miasto może pochwalić się dobrym wykonaniem dochodów budżetowych. Większość 
głównych źródeł dochodów została zrealizowana w 2019 r. zgodnie z planem, a w niektórych 
przypadkach pozyskano wyższe wpływy. 

Wykonanie dochodów za 2019 r. należy ocenić bardzo pozytywnie. Zaplanowane 
wpływy udało się zrealizować ponad plan, tj. w 100,98%. Dochody w roku ubiegłym wyniosły 
o 165,6 mln zł więcej w porównaniu z 2018 rokiem. Trzeba podkreślić, że ponad połowa 
kwoty dochodów stanowi środki własne, wypracowane przez Miasto (53,17%), co potwierdza 
jego samodzielność finansową w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowania i jest 
jednym z czynników świadczących o dobrej kondycji budżetu Miasta.  

Miniony rok zakończył się również nominalnym wzrostem wykonanych wydatków 
zarówno bieżących jak i majątkowych w stosunku do lat poprzednich. Ponadto kolejny już 
rok wykonanie wydatków wynosi ponad miliard złotych. 

W dalszym ciągu jednak konieczne będzie bieżące monitorowanie dochodów  
i wydatków oraz podejmowanie działań, aby nadwyżka operacyjna oraz indywidualny 
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Pozostałe dochody
66 444 021,26 zł

Podatki i opłaty 
lokalne

228 737 909,56 zł

Udziały w podatku 
dochodowym

351 555 795,10 zł

Subwencje
260 805 996,00 zł

Dotacje i środki na 
cele bieżące

234 994 320,55 zł

Dotacje i środki na 
cele inwestycyjne
92 515 751,83 zł

Struktura dochodów budżetu miasta Bielska-Białej w 2019 r. 

wskaźnik zadłużenia utrzymywały się na tak dobrym jak obecnie poziomie. Istotne jest 
bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto miało dobrą kondycję finansową, zwłaszcza że  
w ramach perspektywy unijnej 2014-2020, nadal realizujemy wiele bardzo istotnych dla 
rozwoju naszego Miasta inwestycji, które wymagają znacznego zaangażowania środków  
z budżetu Miasta. Ważne jest także, aby Miasto postrzegane było, jak dotychczas, jako 
prężnie rozwijające się, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także jak  
w poprzednich latach, wysoko oceniane w rankingach. 
 

Wykres 9. Struktura dochodów budżetu miasta Bielska-Białej w 2019 r. 

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
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Wykres 10. Struktura wydatków bieżących miasta Bielska-Białej w 2019 r. 

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka rolna i leśna
1 198 679,64 zł

Drogi i transport publiczny
67 778 735,80 zł

Sport, turystyka i rekreacja
34 133 973,84 zł

Mieszkalnictwo 
i gospodarka gruntami

8 196 798,61 zł

Działalność usługowa 
w tym planowanie 

przestrzenne, geodezja 
i kartografia oraz 

cmentarze
3 323 133,15 zł

Administracja publiczna, 
w tym promocja
71 448 596,43 zł

Wybory samorządowe 
i rejestr wyborców

904 630,00 zł

Policja, Straż 
Pożarna, Straż Miejska 

i Zarządzanie Kryzysowe
28 027 740,19 zł

Koszt obsługi długu 
publicznego

2 255 814,08 zł

Wpłata do budżetu 
państwa i rezerwy, w tym 

budżet obywatelski
10 430 374,86 zł

Oświata  i opieka 
wychowawcza

408 745 748,38 zł

Opieka zdrowotna
10 286 363,98 zł

Pomoc społeczna 
i nieopłatna pomoc 

prawna
59 365 655,06 zł

Pozostałe zadania polityki 
społecznej, w tym urząd 

pracy
8 416 559,79 zł

Świadczenia dla rodzin 
w tym  Program 500+

197 404 396,78 zł

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

67 868 105,17 zł

Działalność kulturalna
32 509 280,76 zł

Struktura wydatków bieżących miasta Bielska-Białej w 2019 r.
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Wykres 11. Struktura wydatków majątkowych miasta Bielska-Białej w 2019 r. 

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka leśna
21 832,50 zł

Drogi i transport 
publiczny

178 945 385,41 zł

Sport, turystyka 
i rekreacja

4 739 996,27 zł

Mieszkalnictwo 
i gospodarka 

gruntami
25 307 197,44 zł

Działalność 
usługowa w tym 

planowanie 
przestrzenne, geode
zja i kartografia oraz 

cmentarze
8 166 491,91 zł

Administracja 
publiczna, w tym 

promocja
3 758 151,79 zł

Policja, Straż 
Pożarna, Straż 

Miejska i 
Zarządzanie 
Kryzysowe

1 700 048,02 zł

Oświata  i opieka 
wychowawcza

23 510 202,33 zł

Opieka zdrowotna
23 567 129,57 zł

Pomoc społeczna
1 762 554,66 zł Świadczenia dla 

rodzin
31 215,60 zł

Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska
13 322 586,89 zł

Działalność 
kulturalna

6 321 508,54 zł

Struktura wydatków majątkowych miasta Bielska-Białej 
w 2019 r.
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Wykres 12. Prognoza nadwyżki operacyjnej miasta Bielska-Białej na najbliższe lata 

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
 
Nadwyżka operacyjna budżetu to środki pieniężne jakie Miasto może przeznaczyć na 

wydatki inwestycyjne lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
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Prognoza nadwyżki operacyjnej miasta Bielska-Białej 
na najbliższe lata

nadwyżka operacyjna brutto (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące)

nadwyżka operacyjna netto (nadwyżka operacyjna brutto pomniejszona o spłaty i obsługę zadłużenia)
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Wykres 13. Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse miasta 

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
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2019
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2024
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2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych 
na finanse Miasta

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
Nowe wydatki inwestycyjne
Wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp
Spraty rat kredytów i pożyczek
Kredyty i pożyczki
Przedsięwzięcia majątkowe
Wydatki bieżące
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 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bielska-Białej, została sporządzona do  
2039 r. Przedsięwzięcia inwestycyjne, zostały zaplanowane w Załączniku Nr 2 Wykaz 
przedsięwzięć wieloletnich, do 2025 r. Wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych w 2019 r. 
wyniosło 259,1 mln zł. 

Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w Załączniku Nr 2, z Wieloletniej 
Prognozy Finansowej można wyliczyć Nowe wydatki inwestycyjne, które w 2019 r. zostały 
wykonane w wysokości ponad 37 mln zł.  

W związku z dobrą sytuacją finansową Miasta, należy zaznaczyć, że po okresie na 
który zaplanowana jest realizacja przedsięwzięć tj. po 2025 r. nadal jest możliwość 
finansowania nowych wydatków inwestycyjnych, aż do 2039 r. Wydatki te, w tych latach, 
kształtują się na poziomie 47 mln zł - 210 mln zł.  

 

 
Wykres 14. Prognoza limitu zadłużenia miasta Bielska-Białej na najbliższe lata 

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
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Prognoza limitu zadłużenia miasta Bielska-Białej 
na najbliższe lata

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w 
oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (średnia arytmetyczna z poprzednich lat)

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego i ustawowych wyłączeń 
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Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta oznacza, że organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że  
w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym lewa strona 
nierówności przekroczy dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności, 
wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

W praktyce konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie 
obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji jego budżetu.  

Prognozowane dochody budżetu na lata następne planowane są w sposób ostrożny  
i realistyczny. Wydatki budżetu z roku na rok wykazują wzrost. Wypracowana nadwyżka 
operacyjna i budżetowa w kolejnych latach zapewnia stabilność indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia, który stanowi podstawę umożliwiającą podejmowanie uchwał budżetowych  
w latach następnych. W 2019 r. wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań długoterminowych, czyli 
kredytów i pożyczek wyniósł 2,72%. Wielkość bazową, do której należy odnieść wyżej 
wymieniony wskaźnik, czyli dopuszczalna wielkość spłaty zobowiązań wyniosła 10,77%.  
W latach następnych indywidualny wskaźnik zadłużenia w zakresie wartości dopuszczalnej 
maleje do 2024 r., a później w każdym kolejnym roku jest coraz większy. Natomiast wielkość 
zaplanowanych spłat wynikających z obsługi długu publicznego w latach 2021-2023 spada  
o połowę w stosunku do 2020 r., ponieważ miasto Bielsko-Biała spłaca kredyty zaciągnięte 
na tak zwane wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami z budżetu 
Unii Europejskiej. W latach 2024-2031 wskaźnik oscyluje na podobnym poziomie, nieco 
wyższym niż w latach 2021-2023, a od 2032 zaczyna spadać. Zachowany został tym samym 
bufor bezpieczeństwa obsługi zadłużenia. 

 

 
Wykres 15. Poziom zadłużenia miasta Bielska-Białej  

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 
Kwota długu na koniec 2019 r. wyniosła 220,2 mln zł i stanowi 17,83% 

zrealizowanych dochodów budżetu. Spłata wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek 
nastąpi w 2039 r. 
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Poziom zadłużenia miasta Bielska-Białej

Zadłużenie Dochody ogółem
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(Informacje przygotowane przez Wydział Nieruchomości) 

Wydział Nieruchomości realizuje szereg zadań z zakresu gospodarki 
nieruchomościami, która stanowi jedno z najważniejszych zadań własnych Gminy.  

W 2019 r. Wydział prowadził sprawy związane ze zbywaniem mienia. W ramach 
omawianej działalności tut. Wydział prowadził sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości  
w drodze przetargowej, bezprzetargowej, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, 
zasiedzenia, przekazania darowizny, zwrotów nieruchomości oraz zamian. W trybie 
przetargowym (przetarg nieograniczony i ograniczony) Wydział Nieruchomości realizował 
zadania dotyczące zbycia nieruchomości o łącznej pow. 28 647 m2:  
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 293/10 obręb Mikuszowice Śląskie 

przy ul. Pocztowej o pow. 2 030 m2, 
2. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 2767/1 obręb Komorowice 

Krakowskie przy ul. Bestwińskiej o pow. 2 911 m2, 
3. nieruchomości niezabudowane oznaczone jako dz. 5/28, dz. 11/38, dz. 10/14 obręb 

Wapienica przy ul. Międzyrzeckiej/Bohaterów Monte Cassino o pow. 12 863 m2, 
4. nieruchomość zabudowana stacją transformatorową oznaczona jako dz. 866/6 obręb 

Lipnik przy ul. Lipnickiej o pow. 13 m2, 
5. nieruchomość zabudowana stacją transformatorową oznaczona jako dz. 263 obręb 

Bielsko Miasto przy ul. Celnej o pow. 26 m2, 
6. nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 864/37 obręb Górne Przedmieście przy 

ul. Fryderyka Chopina o pow. 306 m2, 
7. nieruchomości niezabudowanych oznaczone jako dz. 364/1, dz. 364/4, dz. 364/5 obręb 

Mikuszowice Krakowskie przy ul. Podhalańskiej o łącznej pow. 3 794 m2, 
8. nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 1302, dz. 380/2, dz. 380/3 obręb 

Żywieckie Przedmieście położona przy ul. Widok 10 o łącznej pow. 584 m2, 
9. nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 1300, dz., 623/9 obręb Górne 

Przedmieście, położona przy ul. Wita Stwosza 1A o łącznej pow. 1 490 m2, 
10. nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 6854 obręb Lipnik, położona przy  

ul. Żywieckiej 210 o pow. 832 m2, 
11. nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 263/28 obręb Lipnik, położona przy  

ul. Lipnickiej 32 o pow. 101 m2, 
12. nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 611, dz. 6/3, dz. 6/33 obręb Olszówka 

Dolna, położona przy ul. Podleśnej 20, o łącznej pow. 2 217 m2, 
13. udział 700/1000 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. 310 

położonej w Bielsku-Białej, przy ul. Rynek 20, o pow. 246 m2 – sprzedaż nieruchomości 
wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, 

14. nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 1123, dz. 639/1, obręb Aleksandrowice, 
położona przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 50, o łącznej pow. 1 234 m2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mienie gminne 

Gospodarka nieruchomościami 
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Wykres 16. Porównanie łącznej powierzchni nieruchomości zbytych w trybie przetargowym 

Źródło: Wydział Nieruchomości  

 

Dodatkowo w trybie przetargowym tut. Wydział prowadził działania zakończone sprzedażą: 
1. lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej 

przy ul. Karola Miarki 7 wraz z piwnicą i werandą o łącznej powierzchni 139,04 m2, 
2. lokalu mieszkalnego nr 29 zlokalizowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej 

przy ul. I Armii Wojska Polskiego 4, o powierzchni 32,20 m2, 
3. lokalu mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego w budynku położonym w Bielsku-Białej 

przy ul. 11 Listopada 44, o powierzchni 106,48 m2. 
W trybie bezprzetargowym zbyte zostały nieruchomości o łącznej pow. 750 m2: 
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 737/22 o pow. 41 m2, obręb Górne 

Przedmieście, przy ul. Tarninowej, 
2. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 11/3 o pow. 96 m2, obręb Górne 

Przedmieście, przy ul. Listopadowej, 
3. nieruchomości niezabudowane oznaczona jako dz. 1054/2, dz. 1056/2 o pow.  

106 m2, obręb Hałcnów, przy ul. Janowickiej, 
4. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 906/50 o pow. 79 m2, obręb 

Aleksandrowice, przy ul. Szarotki, 
5. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 560/12 o pow. 196 m2, obręb 

Aleksandrowice, przy ul. Bukowej, 
6. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 18/6 pow. 2 m2, obręb Dolne 

Przedmieście 54, ul. Warszawskiej, 
7. nieruchomość oznaczona jako dz. 610/6 pow. 94 m2, obręb Górne Przedmieście,  

przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, 
8. nieruchomość oznaczona jako dz. 62/4 pow. 136 m2, obręb Górne Przedmieście,  

przy ul. Listopadowej. 
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Wykres 17. Porównanie łącznej powierzchni nieruchomości zbytych w trybie bezprzetargowym 

Źródło: Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 

Ponadto w trybie bezprzetargowym zbyto następujące lokale mieszkalne na rzecz 
najemców: 
1. lokal mieszkalny nr 21 położony w budynku przy ul. Piastowskiej 42 o pow. 49,90 m2, 

obręb Górne Przedmieście, udział 27/1000 w nieruchomości oznaczonej jako  
dz. 1243, dz. 772/127, 

2. lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Piastowskiej 42 o pow. 49,90 m2, 
obręb Górne Przedmieście, udział 27/1000 w nieruchomości oznaczonej jako  
dz. 1243, dz. 772/127, 

3. lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Dębowej 4 o pow. 49,98 m2  

+ piwnica o pow. 9,45 m2, obręb Aleksandrowice, udział 525/10000 w nieruchomości 
oznaczonej jako dz. 642/21, 

4. lokal mieszkalny nr 89 położony w budynku przy ul. Wapiennej 30 o pow. 46,20 m2  

+ piwnica o pow. 2,26 m2, obręb Lipnik, udział 110/10000 w nieruchomości oznaczonej 
jako dz. 4079/30, 

5. lokal mieszkalny nr 37 położony w budynku przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 26 
o pow. 20,94 m2, obręb Lipnik, udział 13/1000 w nieruchomości oznaczonej jako  
dz. 6374, 

6. lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Wiśniowej 12 o pow. 37,91 m2, obręb 
Aleksandrowice, udział 15/1000 w nieruchomości oznaczonej jako dz. 1220, 

7. lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. 11 Listopada 86 o pow. 35,24 m2, 
obręb Lipnik, udział 3524/83594 w nieruchomości oznaczonej jako dz. 6674/2, 

8. lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 1 o pow.  
32,35 m2 + piwnica o pow. 5,49 m2, obręb Dolne Przedmieście, udział 250/10000 
w nieruchomości oznaczonej jako dz. 6/1, 

9. lokal mieszkalny nr 101 położony w budynku przy ul. Wapiennej 30 o pow. 46,20 m2  

+ piwnica o pow. 2,48 m2, obręb Lipnik, udział 111/10000 w nieruchomości oznaczonej 
jako dz. 4079/30, 

10. lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Leszczyńskiej 17C o pow.  
51,49 m2 + piwnica o pow. 11,62 m2, obręb Lipnik, udział 704/10000 w nieruchomości 
oznaczonej jako dz. 95/20. 

W ramach ustanowienia prawa użytkowania wieczystego zbyto grunty o łącznej  
pow. 1 717 m2: 
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1. oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – nieruchomość oznaczona jako  
dz. 202/258 o pow. 108 m2, obręb Lipnik, położona przy ul. Akademii Umiejętności, 

2. oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – nieruchomość oznaczona jako dz. 313/19  
o pow. 96 m2, obręb Żywieckie Przedmieście, położona przy ul. Młyńskiej, 

3. oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – nieruchomość oznaczona jako dz. 749/3  
o pow. 1 428 m2, obręb Komorowice Śląskie, położona przy ul. Konwojowej, 

4. oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – nieruchomość oznaczona jako  
dz. 4359/88 o pow. 50 m2, obręb Lipnik, położona przy ul. Towarowej, 

5. oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – nieruchomość oznaczona jako  
dz. 3444/11 o pow. 2 m2, obręb Stare Bielsko, położona przy ul. Czechowickiej, 

6. oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – nieruchomość oznaczona jako dz. 92/30  
o pow. 33 m2, obręb Dolne Przedmieście 15, położona przy ul. Czechowickiej. 

W 2019 r. Wydział Nieruchomości uczestniczył również w postępowaniach 
dotyczących zwrotów nieruchomości oraz zasiedzeń. W wyniku decyzji organu, orzeczono  
o zwrocie nieruchomości oznaczonej jako dz. 1251/7 o pow. 770 m2 na rzecz osób 
fizycznych. W ramach zasiedzenia z zasobu nieruchomości gminnych wykreślono 
nieruchomości o łącznej pow. 2331 m2: 
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 910/9 pow. 326 m2, obręb 

Mikuszowice Krakowskie, na rzecz osób fizycznych, 
2. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 2632/2 pow. 414 m2, obręb Hałcnów, 

na rzecz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku-Białej, 
3. nieruchomość zabudowana oznaczona jako dz. 1044/31 pow. 910 m2, obręb Kamienica, 

budynek o pow. 56 m2, na rzecz osób fizycznych, 
4. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 1930/4 pow. 625 m2, obręb Kamienica, 

na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia p.w. Św. Małgorzaty w Bielsku-Białej.  
Ponadto w ramach darowizny w 2019 r. przekazano nieruchomości o łącznej pow. 1 443 m2: 
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 1406/15 o pow. 474 m2, obręb Lipnik, 

na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-
Białej, 

2. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 1872/8 o pow. 969 m2, obręb 
Kamienica, na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Małgorzaty w Bielsku-Białej. 

Wydział Nieruchomości prowadził również sprawy dotyczące zbycia i oddania  
w użytkowanie wieczyste w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65) o łącznej pow. 2 635 m2, oraz sprawy zbycia 
nieruchomości poprzez zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała 
na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych/prawnych o łącznej pow. 547 m2,  
w tym lokal mieszkalny położony przy ul. Bohaterów Warszawy 3/11. 

Dodatkowo w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 139), Wydział prowadził sprawy dotyczące 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wydano 5 257 szt. 
zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności gruntów stanowiących mienie Gminy Bielsko-Biała wykorzystywanych  
i zabudowanych na cele mieszkaniowe. 

W 2019 r. z zakresu zbycia nieruchomości Wydział prowadził 318 spraw, w tym  
14 spraw dotyczyło oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 
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Wykres 18. Struktura zbywanych nieruchomości w 2019 r.  

Źródło: Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 

Kolejnym realizowanym w 2019 r. przez Wydział zadaniem jest nabywanie mienia. 
Jego celem jest pozyskiwanie określonych i niezbędnych nieruchomości dla realizacji zadań 
własnych Gminy, oraz terminowe przyznawanie odszkodowań za nieruchomości przejęte  
z mocy prawa. W ramach omawianej działalności Wydział Nieruchomości prowadził 379 
spraw dotyczących wykupu, zamiany nieruchomości, przejęcia z mocy prawa oraz 
wykonania prawa pierwokupu.  

W ramach tego zadania w roku 2019, na inne cele statutowe, wykupiono grunty  
o łącznej pow. 19 970 m2: 
1. dz. 345/312 o pow. 38 m2 obręb Lipnik, na terenie nieruchomości zlokalizowany jest 

przystanek autobusowy, 
2. dz. 3340/26 o pow. 318 m2 , dz. 3340/27 o pow. 48 m2 obręb Lipnik, sięgacz  

ul. Krakowskiej, 
3. dz. 20/23 o pow. 476 m2 obręb Mikuszowice Krakowskie, nabycie w trybie art. 98 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 
r. poz. 65), poszerzenie ul. Kolejowej, 

4. dz. 1499/1 o pow. 2 m2 obręb Żywieckie Przedmieście, sięgacz ul. Św. Anny, 
5. dz. 847/119 o pow. 54 m2, dz. 847/121 o pow. 2132 m2, dz. 847/124 o pow. 81 m2, obręb 

Aleksandrowice, nabycie w trybie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65), 

6. dz. 1119/192 o pow. 2599 m2, dz. 1119/196 o pow. 260 m2, dz. 1119/198 o pow.  

548 m2, obręb Kamienica, nabycie w trybie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65), 

7. dz. 441/11 o pow. 46 m2, dz. 441/13 o pow. 1 m2, dz. 6054/9 o pow. 18 m2, obręb Lipnik, 
8. dz. 997/34 o pow. 143 m2, dz. 1000/49 o pow. 44 m2, dz. 1000/51 o pow. 16 m2,  

dz. 1000/53 o pow. 109 m2, dz. 1000/55 o pow. 73 m2, obręb Kamienica, nabycie  
w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65), 

9. dz. 1869/114 o pow. 278 m2 obręb Komorowice Krakowskie, nabycie w trybie art. 13 ust. 
3 specustawy drogowej, 

10. dz. 150/39 o pow. 11 m2 , dz. 150/41 o pow. 16 m2 obręb Olszówka Dolna, 
11. udział 1/3 w nieruchomościach oznaczonych jako dz. 6763/1 o pow. 163 m2,  

dz. 6764/1 o pow. 187 m2, dz. 6762/1 o pow. 59 m2, obręb Lipnik, nieruchomości nabyte 
w związku z realizacją budowy parkingu wielopoziomowy przy ul. Lwowskiej, 
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12. dz. 6322 o pow. 98 m2, dz. 6483/1 o pow. 165 m2 obręb Lipnik, nieruchomości nabyte  
w związku z realizacją budowy parkingu wielopoziomowy przy ul. Lwowskiej, 

13. dz. 2251/4 o pow. 9 683 m2 , obręb Kamienica, nieruchomości nabyte w związku  
z realizacją budowy parkingu wielopoziomowy przy ul. Lwowskiej, 

14. dz. 912/1 o pow. 803 m2, dz. 265/6 o pow. 143 m2 obręb Biała Miasto, nieruchomości 
zabudowane, nabyte na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

15. dz. 769 o pow. 752 m2, dz. 771 o pow. 480 m2 obręb Biała Miasto, nieruchomości 
zabudowane, nabyte na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

16. dz. 871/59 o pow. 105 m2, dz. 949/58 o pow. 13 m2, dz. 951/62 o pow. 8 m2, obręb  
Kamienica, nieruchomości nabyte w ramach regulacji drogi, natomiast w wyniku zamiany 
z osobami fizycznymi/prawnymi Gmina pozyskała nieruchomości gruntowe o łącznej 
pow. 1 032 m2 oraz lokal mieszkalny położony przy ul. Piwowarskiej 3/1A. 

W zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa oraz na wniosek, 
skomunalizowano grunty o łącznej pow. 87 902 m2, w tym grunty zajęte pod drogi w łącznej 
pow. 44 196 m2, oraz pozostałe grunty o łącznej pow. 43 706 m2.2 

Ponadto Wydział Nieruchomości prowadził sprawy dotyczące: 
1. Przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych na mocy decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowych, o łącznej pow. 60 764 m2. 
2. Działek nabytych w trybie art. 73 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1998. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998 nr 133 poz. 
872) o łącznej pow. 2 831 m2. 

3. Zasiedzenia nieruchomości o łącznej pow. 848 m2 nieruchomości ozn. jako dz. 270/11  
o pow. 730 m2, obręb: Lipnik, oraz dz. 150/10 o pow. 66 m2 , dz. 150/12 o pow. 52 m2, 
obręb Wapienica. 

4. Wygaszenia trwałego zarządu o łącznej pow. 19 413 m2. 
5. Przekazania nieruchomości w trybie art. 902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) o łącznej pow. 740 m2. 
6. Wykonania prawa pierwokupu nieruchomości z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 65) o łącznej pow. 12 844 m2. 
 

 
Wykres 19. Struktura nabywanych nieruchomości w 2019 r.  

Źródło: Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

                                            
2
 w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę  

o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 653 ze zm.) oraz w trybie art. 87 ustawy z dnia  
13 października 1998. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 2016 poz. 2260 ze 
zm.) nabyte zostały nieruchomości, które wcześniej przejęte zostały decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 
o łącznej pow. 58 917 m

2
. Na dzień 31.12.2019 r. w księgach nie ujawniono przeniesienia własności na rzecz gminy Bielsko-

Biała 
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Poza wymienionymi zadaniami Wydział na bieżąco prowadził działania związane 
z gospodarowaniem nieruchomościami. Z zakresu przekazywania nieruchomości do 
korzystania, w tym w dzierżawę lub najem prowadzono 540 spraw. W 2019 r. ustanawiano 
również ograniczone prawa rzeczowe (odpłatne służebności drogowe i przesyłu) – 120 
spraw. Celem tej działalności jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. 
Dodatkowo prowadzono 365 spraw dot. wydania zezwolenia na czasowe zajęcie 
nieruchomości na czas trwania inwestycji. 

Wydział Nieruchomości prowadził także 120 postępowań z zakresu oddawania 
nieruchomości w trwały zarząd. W 2019 r. łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały 
zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych wynosiła 18 151 m2. Dodatkowo 
wygaszono trwały zarząd ustanowiony w części na rzecz gminnych jednostek o łącznej  
pow. 19 413 m2. 

Kolejnym realizowanym przez Wydział kierunkiem działania jest inne dysponowanie 
mieniem. Jego celem jest racjonalne gospodarowanie nieruchomościami, czerpanie 
pożytków z nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, podziały 
nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości.  

Wydział podejmuje również systematyczne działania związane z postępowaniami  
w zakresie: 
1. Aktualizacji stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 

prowadzono 820 spraw. 
2. Ustalania opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 r. poz. 65) – pozyskiwanie 
środków finansowych w związku z dokonywaniem przez właściciela podziałem 
nieruchomości, w wyniku którego wzrosła wartość nieruchomości – Wydział prowadził  
46 spraw z tego zakresu. 

3. Wydawania zaświadczeń o spłacie należności zabezpieczonych hipotecznie związanych  
z nabywaniem nieruchomości. 

4. Ewidencjonowania mienia – prowadzono 256 spraw. 
5. Sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego. 

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu rolnictwa Wydział prowadził 
postępowania dotyczące potwierdzenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
pracy w gospodarstwie rolnym oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących  
w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy lub uprawnionego do prawa pierwokupu.  

Sprawozdanie Wydziału Nieruchomości z realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2019 r. 
zostało ujęte w zbiorczym sprawozdaniu z realizacji uchwał, które jest częścią integralną 
niniejszego Raportu o stanie miasta za 2019 r.  
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 (Informacje przygotowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego) 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. gmina Bielsko-Biała była 
wspólnikiem/akcjonariuszem 13 spółek prawa handlowego, w tym: 
1. 5 spółek ze 100% udziałem w kapitale zakładowym, 
2. 5 spółek powyżej 50% udziału w kapitale zakładowym, 
3. 3 spółek poniżej 50% udziału w kapitale zakładowym. 
 
Zieleń Miejska Sp. z o. o.  

Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 1 984 000,00 zł i dzielił się na 3 968 
udziałów, z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 100% udziałów. 
 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r.: 
1. Pan Aleksander Adamiec - Prezes Zarządu 
 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r.: 
1. Pan Kazimierz Kamiński 
2. Pani Małgorzata Bonczek-Dąbal 
3. Pan Krzysztof Włosiński 
 

Tabela 12. Wybrane informacje o spółce - Zieleń Miejska Sp. z o. o.  

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 3 848 3 857 4 615 4 640 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

5 026 5 080 7 101 6 072 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) -62 37 655 -115 

Liczba zatrudnionych (etaty) 45 41 44 43 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) -1,79 1,05 15,77 -2,85 

ROA (zysk netto/aktywa w %) -1,61 0,95 14,20 -2,48 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie: usług związanych z pielęgnacją, 
projektowaniem i budowaniem terenów zielonych, produkcji ozdobnego materiału 
szkółkarskiego, administracji lasem komunalnym oraz zarządzania cmentarzami 
komunalnymi wraz z pełnym zakresem usług pogrzebowych. 

Misją Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy będących przedmiotem 
działalności Spółki, zgodnie z Aktem Założycielskim. 

W dniu 18 lipca 2019 r. Spółka uzyskała pozwolenie na budowę instalacji spopielarni 
zwłok w Domu Pogrzebowym przy ul. Karpackiej. Montaż i uruchomienie instalacji nastąpi  
w 2020 r. 

W ramach inwestycji ze środków własnych na zakup materiałów i wyposażenia 
Spółka wydatkowała w 2019 r. kwotę 109 tys. zł. 

 
 
 

Spółki prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy  
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Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 15 115 600,00 zł i dzielił się na 151 156 

akcji, z czego gmina Bielsko-Biała posiada 100% akcji. 
 

Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Wiesław Pasierbek - Prezes Zarządu 
2. Pan Jerzy Balon - Wiceprezes Zarządu 
 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pani Magdalena Sobczak 
2. Pan Marcin Szulik 
3. Pani Katarzyna Gembicka-Bazylak 
4. Pan Paweł Wojtusiak 

 
Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy 

Bielsko-Biała dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Przedmiotem działalności Spółki jest odzysk, zagospodarowanie 
oraz unieszkodliwienie odpadów komunalnych. 

Do zakładu dostarczane są odpady pochodzące z terenu gminy Bielsko-Biała, a także 
okolicznych gmin, z którymi gmina Bielsko-Biała podpisała porozumienia tj. gmin: Bestwina, 
Jaworze, Jasienica, Kozy, Szczyrk, Porąbka, Buczkowice, Wilkowice. 

Misja Spółki: „W trosce o ludzi i środowisko sortujemy, odzyskujemy  
i unieszkodliwiamy odpady, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i przepisami prawa 
polskiego.” 
 
Tabela 13. Wybrane informacje o spółce – Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 90 770 81 634 79 565 80 095 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

29 619 27 926 32 485 35 730 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) 8 53 640 717 

Liczba zatrudnionych (etaty) 131 135 134 134 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) 0,03 0,20 2,41 2,63 

ROAn(zysk netto/aktywa w %) 0,01 0,06 0,80 0,90 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
 

Spółka w 2019 r. wykonała modernizację instalacji do sortowania odpadów w ramach 
umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość poniesionych nakładów 5 914 tys. zł, w tym 
środki własne 344 tys. zł, środki zewnętrzne 5 570 tys. zł. 

 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o. o. 

Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 44 969 000,00 zł i dzielił się na 44 969 
udziałów, z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 100% udziałów. 

 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Krzysztof Knapik - Prezes Zarządu 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
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1. Pani Renata Schudy 
2. Pan Tomasz Kowalski 
3. Pan Łukasz Kenig 

 
Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy 

Bielsko-Biała, mających charakter użyteczności publicznej, polegających na świadczeniu 
usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Spółka została 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 grudnia 2019 r. 

 
ZIAD Bielsko-Biała S.A.  

Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 31 294 800,00 zł i dzielił się na 312 948 
akcji, z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 100% akcji. 

 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Dariusz Mrzygłód - Prezes Zarządu 
2. Pan Marek Hetnał - Wiceprezes Zarządu 
3. Pan Marcin Lisiński - Wiceprezes Zarządu 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Jacek Biel 
2. Pan Zdzisław Dwornik 
3. Pani Izabela Grzybek 
4. Pani Anna Pękala 
5. Pan Grzegorz Biesok 

 
Spółka prowadzi działalność w zakresie organizacji targów, wystaw i konferencji, 

hotelarstwa (Hotel „Dębowiec”), przewozów koleją gondolową (KL „Szyndzielnia”), koleją 
kanapową (BBORN „Dębowiec”), organizacji specjalistycznych kursów i seminariów  
w dziedzinach energetyki i informatyki, wynajmu pomieszczeń pod biura i magazyny oraz 
dzierżawy parkingów. 

Misją Spółki jest profesjonalne zaspokajanie potrzeb klientów targowych, hotelowych,  
a także w zakresie usług szkoleniowych, turystycznych oraz wynajmu pomieszczeń 
i parkingów. 

 
Tabela 14. Wybrane informacje o spółce – ZIAD Bielsko-Biała S.A.  

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.* 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 53 990 55 138 56 072 56 290 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

18 950 19 968 20 970 22 134 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) 1 650 1 765 2 060 2 245 

Liczba zatrudnionych (etaty) 85 84 82 85 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) 3,83 3,94 4,40 4,67 

ROA (zysk netto/aktywa w %) 3,06 3,20 3,67 3,99 

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 Gmina Bielsko-Biała otrzymała następującą dywidendę z podziału zysku za rok 
obrotowy Spółki: 
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2016 - nie otrzymała dywidendy, 
2017 - nie otrzymała dywidendy, 
2018 - w kwocie 1 mln zł. 

 
 Kluczowe wydarzenia w Spółce w 2019 r. mające znaczenie dla Miasta: 
1. Organizacja Międzynarodowych Targów Energetycznych „Energetab”, 
2. Meta wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne” na terenie Spółki. 

W ramach inwestycji ze środków własnych na zakup materiałów i wyposażenia 
Spółka wydatkowała kwotę 663 tys. zł. 

 
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  

Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 12 625 500,00 zł i dzielił się na 25 251 
udziałów, z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 100% udziałów. 

 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pani Ewa Kamińska - Prezes Zarządu 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Łukasz Żoczek 
2. Pan Adam Żabka 
3. Pan Ryszard Chodorowski 

 
Przedmiotem działalności Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja 

na zasadach najmu. Spółka zarządza nieruchomościami stanowiącymi zasób własny, 
obejmujący 296 mieszkań, 6 lokali usługowych, 163 garaże, a także wspólnot 
mieszkaniowych. 

Misją Spółki jest zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb mieszkańców Bielska-Białej 
poprzez realizację miejskiej polityki mieszkaniowej. 
 
Tabela 15. Wybrane informacje o spółce – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. 

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
*
 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 41 047 40 449 39 948 39 167 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

3 539 3 688 3 624 3 702 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) 29 22 45 50 

Liczba zatrudnionych (etaty) 7 5 5 5 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) 0,23 0,18 0,35 0,39 

ROA (zysk netto/aktywa w %) 0,07 0,05 0,11 0,13 

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Zgromadzenie Wspólników 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
 

W ramach inwestycji ze środków własnych Spółka wykonała dokumentację 
projektowo-kosztorysową planowanej inwestycji przy ulicy Stefana Batorego polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego wraz miejscami parkingowymi. 
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Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o. o.  
 Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 27 393 000,00 zł i dzielił się na 54 786 
udziałów, z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 53 646 udziałów, co stanowiło 97,92% 
udziału w kapitale zakładowym. 

 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Waldemar Jędrusiński - Prezes Zarządu 
2. Pan Andrzej Listowski - Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych 
3. Pani Kamilla Wojarska - Wiceprezes Zarządu ds. eksploatacji 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Mieczysław Kryjak 
2. Pani Małgorzata Smolińska 
3. Pani Magdalena Kóska-Wolny 
4. Pan Krzysztof Brejdak 

 
Przedmiotem działalności Spółki jest zakup, przesył i dystrybucja oraz sprzedaż 

ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej w nośniku 
wodnym oraz produkcja ciepła we własnych źródłach ciepła. 

Misja Spółki: „Spełnianie oczekiwań klientów poprzez ciągłość dostaw bezpiecznego 
ciepła przy zachowaniu wysokiego komfortu.” 

 
Tabela 16. Wybrane informacje o spółce – Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. 

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 157 308 157 257 162 167 155 456 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

130 605 133 109 126 587 122 725 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) 2 262 2 741 1 673 -2 247 

Liczba zatrudnionych (etaty) 156 155 153 150 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) 2,02 2,42 1,47 -2,02 

ROA (zysk netto/aktywa w %) 1,44 1,74 1,03 -1,45 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
 

Gmina Bielsko-Biała otrzymała następującą dywidendę z podziału zysku za rok 
obrotowy Spółki : 
2016 - w kwocie 979 tys. zł, 
2017 - w kwocie 979 tys. zł, 
2018 - w kwocie 490 tys. zł. 

 
P.K. „Therma” Sp. z o. o. zrealizowała w 2019 r. inwestycje dot. modernizacji sieci 

ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych, przyłączy ciepłowniczych do nowych odbiorców  
i olicznikowanie węzłów, przyłączy do sieci ciepłowniczej 5 budynków mieszkalnych  
w ramach realizacji miejskiego programu likwidacji „niskiej emisji” i inne w kwocie  
10 604 tys. zł (w tym środki zewnętrzne 249 tys. zł). Ponadto w ramach realizacji Projektu 
„Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielska-Białej” z udziałem środków unijnych  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wydatkowała 4 038 tys. zł 
(w tym środki zewnętrzne 496 tys. zł). 
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Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Spółką, której kapitał zakładowy wynosił 5 029 500,00 zł i dzielił się na 50 295 akcji,  

z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 36 898 akcji, co stanowiło 73,36% udziału w kapitale 
zakładowym. 

 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Maciej Jeleń - Prezes Zarządu 
2. Pan Jacek Kozak - Wiceprezes Zarządu 
3. Pan Mariusz Kłusak - Wiceprezes Zarządu 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pani Katarzyna Balicka 
2. Pani Jolanta Pajor 
3. Pani Bogumiła Burchart 
4. Pani Małgorzata Skucha 
5. Pan Mateusz Sawaryn 

 
Spółka prowadzi działalność, która ma na celu stymulowanie i kreowanie postaw 

przedsiębiorczych poprzez działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz promocję regionu i jego potencjału gospodarczego. 

Misją Spółki jest aktywizacja potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie 
dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, 
w szczególności z Unii Europejskiej. 
 

Tabela 17. Wybrane informacje o spółce – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
*
 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 22 513 21 937 26 131 26 891 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

4 937 5 318 5 685 6 433 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) 1 095 810 421 986 

Liczba zatrudnionych (etaty) 15,5 19 17 17,5 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) 11,96 8,12 2,71 5,93 

ROA (zysk netto/aktywa w %) 4,87 3,69 1,61 3,67 

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
 

Spółka realizuje projekty krajowe i międzynarodowe. 
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej przeprowadziła 

następujące działania realizujące Strategię Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku,  
w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych mieszkańców Miasta 
oraz realizacji inteligentnych specjalizacji: 
1. Wspólnie z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu przeprowadzono szkolenie dla ponad 

150 uczniów bielskich szkół średnich w zakresie modelowania przestrzennego 3D oraz 
technologii szybkiego prototypowania przy wykorzystaniu drukarek 3D. 

2. Rozpoczęto prace organizacyjne nad utworzeniem na bazie laboratorium FabLab 
(działającym w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej) 
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centrum innowacji cyfrowych i technologii Przemysłu 4.0 pod nazwą Hub Innowacji 
Cyfrowych” iLaBB 43300”. 

W 2019 r. Spółka nie realizowała inwestycji ze środków własnych oraz zewnętrznych. 
 

TS Podbeskidzie S.A. 

Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 11 576 900,00 zł i dzielił się na 115 769 
akcji, z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 75 250 akcji, co stanowiło 65% udziału  
w kapitale zakładowym. 

 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Bogdan Kłys - Prezes Zarządu 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Jan Wnuczek 
2. Pan Edward Łukosz 
3. Pan Kazimierz Nędza 
 

Spółka prowadzi działalność w sferze sportu, w szczególności poprzez wspieranie 
rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu, w tym piłki nożnej jako dyscypliny sportu. 
 

Tabela 18. Wybrane informacje o spółce – TS Podbeskidzie S.A.  

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.* 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 908 1 233 972 1 312 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

9 069 8 969 7 619 11 014 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) -2 297 -1 697 -2 497 58 

Liczba zatrudnionych (etaty) 44 44 43 22 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) - - - - 

ROA (zysk netto/aktywa w %) -252,96 -137,64 -257,01 4,42 

*na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 

ROE za lata 2016-2019 nie stanowi miarodajnego wskaźnika z uwagi na fakt straty 
finansowej oraz ujemnego kapitału własnego. 

 
Beskidzki Hurt Towarowy S.A. 

Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 6 170 000,00 zł i dzielił się na 6 170 akcji,  
z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 3 999 akcji, co stanowiło 64,81 % udziału w kapitale 
zakładowym. 

 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Marcin Szarek - Prezes Zarządu 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pani Krystyna Buzikiewicz 
2. Pan Jarosław Zięba 
3. Pan Paweł Wysogląd 
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4. Pan Andrzej Adamek 
5. Pan Edward Pirógowski 
6. Pan Krzysztof Śliwa 

 
Podstawowa działalność Spółki polega na wynajmie nieruchomości i pomieszczeń 

magazynowo-handlowych podmiotom gospodarczym, w tym na prowadzenie handlu 
hurtowego artykułami rolno-spożywczymi oraz targowiska. 
 

Tabela 19. Wybrane informacje o spółce – Beskidzki Hurt Towarowy S.A.  

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.* 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 14 895 16 141 19 065 18 950 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

3 570 4 434 4 713 5 520 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) 349 972 787 1 122 

Liczba zatrudnionych (etaty) 10 10 10 10 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) 3,41 8,66 6,55 8,55 

ROA (zysk netto/aktywa w %) 2,35 6,02 4,13 5,93 

*na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 
W ramach inwestycji ze środków własnych na zakup materiałów i wyposażenia 

Spółka wydatkowała kwotę 155 tys. zł. 
 
AQUA S.A.  

Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 207 791 936,00 zł i dzielił się na 12 986 996 
akcji, z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 6 636 607 akcji, co stanowiło 51,10% udziału  
w kapitale zakładowym. 
 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Krzysztof Michalski - Prezes Zarządu 
2. Pan Henryk Wysogląd – Wiceprezes Zarządu 
 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Przemysław Kamiński 
2. Pani Aleksandra Podsiadlik 
3. Pan Arkadiusz Kocot 
4. Pan Andrzej Sikora 
5. Pani Marta Bis 
 

Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej 
i sąsiednich gmin. AQUA S.A. dostarcza rocznie ok. 14 mln m³ wody oraz odbiera 
i oczyszcza ok. 12 mln m³ ścieków. Z usług oferowanych przez Spółkę korzystają 
gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady 
przemysłowe i usługowe. 

Misją Spółki jest harmonijne i łączne osiąganie zadowolenia jej klientów, 
akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu działalności na środowisko 
naturalne. 
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Tabela 20. Wybrane informacje o spółce – AQUA S.A.  

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 487 412 474 413 482 963 476 757 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

150 851 155 271 159 423 161 374 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) 10 193 10 007 10 958 10 412 

Liczba zatrudnionych (etaty) 428 431 435 435 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) 2,89 2,84 3,10 2,94 

ROA (zysk netto/aktywa w %) 2,09 2,11 2,27 2,18 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 
Gmina Bielsko-Biała otrzymała następującą dywidendę z podziału zysku za rok 

obrotowy Spółki : 
2016 - w kwocie 5 774 tys. zł, 
2017 - w kwocie 4 646 tys. zł, 
2018 - w kwocie 5 110 tys. zł. 

 
AQUA S.A. w 2019 r. zrealizowała inwestycje sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej,  

a także modernizację istniejących sieci o łącznej wartości ok. 30 mln zł, z których  
10 mln zł pochodziło ze środków zewnętrznych. 

 
SUEZ Bielsko-Biała S.A.  
 Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 12 726 400,00 zł i dzielił się na 127 264 
akcje, z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 49 609 akcji, co stanowiło 38,98% udziału  
w kapitale zakładowym. 

 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pani Renata Samson - Prezes Zarządu 
2. Pan Piotr Lewandowski – Wiceprezes Zarządu 
 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Przemysław Kamiński 
2. Pan Andre Lemlyn 
3. Pani Katarzyna Płoszaj 
4. Pani Monika Paluch 
5. Pan Krzysztof Michalski 
6. Pan Zbigniew Kleszczewski 

 
Przedmiotem działalności Spółki jest zbiórka odpadów komunalnych, prowadzona  

w systemie pojemnikowym i workowym, usługi w zakresie wywozu nieczystości, czyszczenia, 
zamiatania i odśnieżania chodników, dróg i ciągów komunikacyjnych realizowanych ręcznie 
lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, konserwacji zieleni, usług transportowych i innych. 

Misja Spółki: „Pracujemy razem, aby świat uczynić czystym”. 
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Tabela 21. Wybrane informacje o spółce – SUEZ Bielsko-Biała S.A.  

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.* 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 31 868 32 854 29 869 33 006 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

27 534 29 137 36 826 34 283 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) 1 683 1 079 4 316 626 

Liczba zatrudnionych (etaty) 219 200 227 221 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) 10,13 6,68 22,16 3,12 

ROA (zysk netto/aktywa w %) 5,28 3,28 14,45 1,90 

*na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 

Gmina Bielsko-Biała otrzymała następującą dywidendę z podziału zysku za rok 
obrotowy Spółki : 
2016 - w kwocie 604 tys. zł, 
2017 - w kwocie 387 tys. zł, 
2018 - nie otrzymała dywidendy. 

Spółka w 2019 r. zainwestowała kwotę 4 384 tys. zł na zakup śmieciarek 
dwukomorowych. 

Ponadto zakupiła za kwotę 397 tys. zł pojemniki i kosze uliczne. 
 
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe S.A. 

Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 175 000,00 zł i dzielił się na 1 750 akcje,  
z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 18 akcji, co stanowiło 1,03% udziału w kapitale 
zakładowym. 

 
Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

 
Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Mirosław Krysta - Prezes Zarządu 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Piotr Pluszyński 
2. Pani Aleksandra Podsiadlik 
3. Pan Stanisław Mol 

 
Przedmiotem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju i popularyzacja kultury 

fizycznej i sportu, w tym również promocja piłki siatkowej jako dyscypliny sportu, rozwój 
profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej, a także uczestnictwo w zawodach 
sportowych. 
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Tabela 22. Wybrane informacje o spółce – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe S.A.  

Rok 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 395 770 688 231 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi 
przychodami operacyjnymi i 
finansowymi) (w tys. zł.) 

2 237 2 306 2 198 1 500 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) 194 345 -99 -356 

Liczba zatrudnionych (etaty) 5 5 5 5 

ROE (zysk netto/kapitał własny w %) 65,99 53,99 -18,33 -193,34 

ROA (zysk netto/aktywa w %) 49,11 44,81 -14,39 -153,83 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

  
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 
W sezonie 2018/2019 Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe S.A. zajęła 5 pozycję  

w rozgrywkach I Ligi Mężczyzn. 
 

Bialski Klub Sportowy S.A.  
 Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 2 738 000,00 zł i dzielił się na 27 380 akcje, 
z czego gmina Bielsko-Biała posiadała 10 akcji, co stanowiło 0,04% udziału w kapitale 
zakładowym. 

Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
 

Skład Zarządu Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Andrzej Pyć - Prezes Zarządu 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2019 r. 
1. Pan Zdzisław Stelmasiak 
2. Pan Waldemar Jagieło 
3. Pan Jerzy Balon 
4. Pan Maciej Mąka 

 
Przedmiotem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju i popularyzacja kultury 

fizycznej i sportu, w tym również promocja piłki siatkowej jako dyscypliny sportu, rozwój 
profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej, a także uczestnictwo w zawodach 
sportowych. 
 
Tabela 23. Wybrane informacje o spółce – Bielski Klub Sportowy S.A.  

Rok 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
*
 

Aktywa ogółem (w tys. zł.) 378 185 137 128 

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi i finansowymi) (w tys. zł.) 

3 248 2 316 1 838 2 261 

Wynik finansowy netto (w tys. zł) -663 -1 899 -1 180 -859 

Liczba zatrudnionych (etaty) 2 4 7 8 
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ROE (zysk netto/kapitał własny w %) - - - - 

ROA (zysk netto/aktywa w %) -175,40 -1 026,49 -861,31 -671,09 

*na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 
ROE nie stanowi miarodajnego wskaźnika z uwagi na fakt straty finansowej oraz 

ujemnego kapitału własnego. 
W sezonie 2018/2019 Bialski Klub Sportowy S.A. zajęła 5 pozycję w rozgrywkach Ligi 

Siatkówki Kobiet. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego) 

Uchwałą Nr XX/496/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. została przyjęta aktualizacja 
„Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”.  

Strategia rozwoju w powiązaniu z budżetem Gminy oraz studium uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego jest ważnym instrumentem działania władz samorządowych. Jako dokument 
kierunkowy strategia pełni funkcję drogowskazu w realizacji przedsięwzięć podmiotów 
lokalnych. Ustawa o samorządzie gminnym nie określa charakteru ani zakresu programu 
gospodarczego gmin. Strategia rozwoju lokalnego nie ma również charakteru wiążącego, 
natomiast ma charakter prognoz i powinna być koordynowana z budżetem Gminy oraz ze 
studium uwarunkowań i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

„Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku” jest najważniejszym dokumentem 
wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określającym wizję, priorytety, cele, 
kierunki oraz przedsięwzięcia strategiczne rozwoju Miasta. W Strategii wyznaczono cztery 
filary rozwoju Miasta, które utożsamiono następnie z priorytetowymi dziedzinami rozwoju 
miasta Bielska-Białej w horyzoncie do roku 2020 tj.: Efektywność, Mobilność, Zdrowotność, 
Kreatywność.  

W ramach każdej z powyższych dziedzin priorytetowych została dokonana diagnoza 
strategiczna, jak również sformułowane zostały rekomendacje strategiczne w postaci: misji, 
celów strategicznych, strategicznych kierunków rozwoju oraz przedsięwzięć strategicznych. 

W ramach priorytetu „Efektywność” określono następującą misję: „Uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej poprzez kosztową efektywność powiększania i użytkowania 
zasobowych potencjałów rozwoju miasta” oraz przyjęto następujące cele strategiczne: 
1. CE-1: Bielsko-Biała miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory 

krajobrazowe, systematycznie zwiększającym swą wysoką atrakcyjność rezydencjalną. 
2. CE-2: Bielsko-Biała miastem skutecznie odtwarzanego i powiększanego potencjału 

lokalizacyjnego, osiągającym wysoką atrakcyjność inwestycyjną. 
3. CE-3: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie 

infrastruktury komunalnej. 
4. CE-4: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania czasu 

wolnego. 
W ramach priorytetu „Mobilność” określono następującą misję: „Wzrost 

wielowymiarowej aktywności ludności i poziomu jej uczestnictwa w procesach globalnych 
poprzez poprawę infrastrukturalnej spójności Miasta i jego integracji z otoczeniem” oraz 
przyjęto następujące cele strategiczne: 
1. CM-1: Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego 

systemu transportowego. 
2. CM-2: Bielsko-Biała miastem rozbudowanej infrastruktury informacyjno – komunikacyjnej. 
3. CM-3: Bielsko-Biała miastem społeczeństwa sieciowego. 
4. CM-4: Bielsko-Biała miastem ludzi szybko adaptujących się do zmian na rynku pracy. 

W ramach priorytetu „Zdrowotność” określono następującą misję: „Poprawa jakości  
i powiększanie swobody wyboru usług publicznych poprzez wdrażanie innowacji 
technologicznych i produktowych” oraz przyjęto następujące cele strategiczne: 
1. CZ-1: Bielsko-Biała miastem oferującym wielość opcji wyboru publicznych usług 

zdrowotnych. 
2. CZ-2: Bielsko-Biała miastem o wysokim poziomie odporności na zagrożenia ekologiczne. 
3. CZ-3: Bielsko-Biała miastem stale rozwijającym swój kapitał społeczny. 
4. CZ-4: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne możliwości pracy. 

5. Strategie, polityki oraz programy 

Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku 
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W ramach priorytetu „Kreatywność” określono następującą misję: „Osiągnięcie 
wysokiej krajowej i międzynarodowej pozycji Miasta w świecie edukacji, nauki i sztuki 
poprzez współpracę biznesu, instytucji publicznych i społeczności lokalnej” oraz przyjęto 
następujące cele strategiczne: 
1. CK-1: Bielsko-Biała miastem elastycznego systemu edukacyjnego gwarantującego wysoki 

poziom wykształcenia oraz kompetencji i umiejętności zawodowych. 
2. CK-2: Bielsko-Biała miastem rozwiniętej sfery badań naukowych, innowacji i transferu 

technologii. 
3. CK-3: Bielsko-Biała miastem silnych środowisk twórczych znaczącego uczestnictwa 

mieszkańców w kulturze wysokiej. 
4. CK-4: Bielsko-Biała miastem skutecznie wykorzystującym endogeniczny potencjał kultury 

i kreatywności dla rozwoju unikalnych dziedzin przedsiębiorczości. 
System monitorowania „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku” zakłada, że co 

dwa lata będzie opracowywany Raport z monitoringu strategii. W ramach przyjętego systemu 
monitoringu został opracowany Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 
2020 roku za lata 2018-2019”. 

Dokument ten stanowi zestawienie najistotniejszych zadań tj. projektów, programów, 
inicjatyw, które wpisują się w poszczególne przedsięwzięcia strategiczne ujęte w „Strategii 
Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”, których realizatorami w latach 2018-2019 były  
w szczególności wydziały oraz jednostki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, spółki miejskie, 
Powiatowy Urząd Pracy, szkoły wyższe z terenu Bielska-Białej i inne podmioty. Celem 
dokumentu było przedstawienie działań, które zostały podjęte w zakresie realizacji przyjętych 
decyzji strategicznych oraz wskaźników ewaluacji przyjętych w strategii dla poszczególnych 
priorytetów rozwoju. 

Na potrzeby niniejszego „Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za 2019” zostało 
opracowanie zestawienie ilościowe i kwotowe zadań, które wpisują się w poszczególne 
przedsięwzięcia strategiczne Strategii, realizowanych w mieście w latach 2018-2019 oraz  
w latach 2016-2017 i wykazanych w dwóch ostatnich raportach z monitoringu Strategii. 
 

Priorytet Efektywność: 

Nr 

Nazwa 

przedsięwzięcia 

strategicznego 

Ilość 

zadań  

w latach 

2016-2017 

Koszty poniesione  

w latach 2016-2017 

[w zł] 

Ilość zadań  

w latach 

2018-2019 

Koszty poniesione  

w roku 2018-2019 

[w zł] 

PE-1 

Miejski system 

infrastruktury 

zwiększającej 

dostępność do obiektów i 

terenów o wysokich 

walorach przyrodniczych 

5 7 795 826,68 3 1 384 406,10 

PE-2 

Budowa infrastruktury 

innowacyjnej gospodarki 

bazującej na wiedzy i 

kreatywności oraz jej 

integracja z przestrzenią 

publiczną 

1 284 287,97 4 346 685,39 

PE-3 

Rozszerzanie 

zastosowań 

odnawialnych źródeł 

energii w przestrzeni 

miejskiej 

8 13 684 938,12 13 22 013 642,03 

PE-4 

Stałe wdrażanie w 

gospodarce komunalnej 

nowoczesnych 

rozwiązań 

proekologicznych 

5 10 508 066,02 21 43 439 121,64 zł 
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PE-5 

Rewitalizacja przestrzeni 

publicznych i terenów 

zielonych jako miejsc 

aktywnego spędzania 

czasu wolnego oraz 

rekreacji i sportu 

25 17 179 965,23 34 20 327 132,12 

PE-6 

Dalsza rewitalizacja 

zabytkowej zabudowy 

centrum miasta 

3 1 498 950,76 8 19 302 252,33 

 SUMA 47 50 952 034,78 83 106 813 239,61 

 
W latach 2018-2019 w ramach priorytetu „Efektywność” realizowano 83 zadania 

wpisujące się w poszczególne przedsięwzięcia priorytetowe. Łączna wartość zadań wyniosła 
106 813 239,61 zł. Największe środki przeznaczono na realizację zadań w ramach 
przedsięwzięcia PE-4 „Stałe wdrażanie w gospodarce komunalnej nowoczesnych rozwiązań 
proekologicznych” tj. 43 439 121,64 zł obejmujących m.in. zadanie P.K. Therma Sp. z o.o. 
"Modernizacja sieci ciepłowniczej" (koszt: 14 173 270 zł), zadanie realizowane przez ZGO 
S.A. „Modernizacji instalacji mechaniczno-biologiczngo przetwarzania odpadów poprzez 
doposażenie instalacji sortowniczej i kompostowni w nowe maszyny i urządzenia” (koszt:  
7 186 017 zł) oraz zadanie AQUA S.A. budowy instalacji podczyszczania odcieków  
z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków 
Komorowice (koszt: 3 194 235,00 zł). Warta odnotowanie jest również realizacja przez Urząd 
Miejski zadania pn.: " Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków 
mieszkalnych w latach 2018-2019”, w ramach którego wydatkowano kwotę 3 723 581,74 zł 
na modernizację 250 kotłowni opalanych węglem. Najwięcej zadań realizowano  
w przedsięwzięciu strategicznym PE-5 „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów 
zielonych jako miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji i sportu” (34 
zadania na łączną kwotę 20 327 132,12 zł), w tym zadanie "Aktywne przestrzenie - 
rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - etap II i III" (koszt: 5 732 144,33 zł) 
obejmujące m.in. budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Zielonej oraz kontynuowane 
od lat zadanie "Modernizacja boisk sportowych przy placówkach oświatowych w Bielsku-
Białej" (koszt: 4 208 814,77 zł), a także liczne małe projekty zagospodarowania przestrzeni 
publicznej realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wśród zadań dotyczących PE-6 
„Dalsza rewitalizacja zabytkowej zabudowy centrum miasta” ważnymi zadaniami była 
rewitalizacja willi Teodora Sixta (koszt: 6 510 401,79 zł), utworzenie Miejskiego Centrum 
Usług Społecznościowych przy ul. Wzgórze 14 (koszt: 5 127 405,96 zł) oraz " Modernizacja 
budynku przy Rynek 16/ul. Słowackiego 1B" (koszt: 3 268 427,71 zł). 

 
Priorytet Mobilność: 

Nr 

Nazwa 

przedsięwzięcia 

strategicznego 

Ilość zadań  

w latach 

2016-2017 

Koszty poniesione  

w roku 2016-2017 

[w zł] 

Ilość 

zadań  

w latach 

2018-2019 

Koszty poniesione  

w latach 2018-2019 

[w zł] 

PM-1 

Rozwój i integracja 

miejskiego systemu 

infrastruktury 

transportowej 

35 131 040 905,29 16 249 113 291,13 

PM-2 

System inteligentnego 

zarządzania ruchem 

drogowym 

2 1 524 420,92 3 13 728 730,92 

PM-3 

Rozbudowa miejskiego 

systemu informacji 

elektronicznej i 

3 398 475,44 12 3 446 709,00 
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publicznych usług 

elektronicznych 

PM-4 

Sieciowanie współpracy 

transgranicznej i 

międzyregionalnej 

4 418 518,07* 14 1 992 198,31* 

PM-5 

Budowa platformy 

wspólnot lokalnych w 

obszarze funkcjonalnym 

Podbeskidzie 

4 890 114,35* 6 1 385 476,27* 

PM-6 

Rozwój systemu 

przekwalifikowań 

zawodowych, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

przeciwdziałania 

wykluczeniu ze 

społeczeństwa 

informacyjnego 

5 21 050 136,05 10 16 493 416,32 

 SUMA 53 155 322 570,12 61 284 167 623,64 

*Do wyliczenia przyjęto wartość całkowitą projektów dofinansowanych z programu INTERREG liczoną 

wg średniego kursu NBP euro/ złoty. 

 
W latach 2018-2019 w ramach priorytetu „Mobilność” zrealizowano 61 zadań 

wpisujących się w poszczególne przedsięwzięcia priorytetowe. Łączna wartość zadań 
wyniosła 284 167 623,64 zł. Największa ilość zadań znalazła się ramach przedsięwzięcia  
PM-1 „Rozwój i integracja miejskiego systemu infrastruktury transportowej” (łączna wartość: 
249 113 291,13 zł). W ramach PM-1 do najważniejszych zadań należały następujące 
inwestycje drogowe: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942, Rozbudowa DK 52  
(ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej), Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej wraz z budową nowego 
mostu, Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od węzła Rosta drogi ekspresowej S1 do  
ul. Hałcnowskiej oraz Rozbudowa skrzyżowania ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, 
Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej. 
Istotnym zadaniem była również budowa systemu inteligentnego zarządzania ruchem 
drogowym (w ramach PM-2), którego koszt wyniósł 12 022 194,64 zł. W ramach PM-4 
„Sieciowanie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej” Stowarzyszenie Region 
Beskidy wyłoniło do realizacji w Bielsku-Białej 14 projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, które dotyczyły współpracy transgranicznej z Czechami i Słowacją.  
W ramach PM-6 „Rozwój systemu przekwalifikowań zawodowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu ze społeczeństwa informacyjnego” 
realizowano 10 zadań na łączną kwotę 16 493 416,32 zł, obejmowały one szereg działań 
oraz projektów realizowanych m.in. przez Powiatowy Urząd Pracy dot. wsparcia osób 
bezrobotnych. Na uwagę zasługuje również odnotowane w ramach przedsięwzięcia PM-5 
„Budowa platformy wspólnot lokalnych w obszarze funkcjonalnym Podbeskidzie” powołanie 
do życia Stowarzyszenia „Aglomeracja Beskidzka”. 
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Priorytet Zdrowotność: 

Nr 

Nazwa 

przedsięwzięcia 

strategicznego 

Ilość zadań  

w latach 

2016-2017 

Koszty poniesione  

w latach 2016 - 2017 

[w zł] 

Ilość zadań  

w latach 

2018 - 2019 

Koszty 

poniesione  

w latach 

2018-2019 

[w zł] 

PZ-1 

Rozbudowa miejskiego 

systemu profilaktyki 

zdrowotnej 

8 936 751,91 17 23 669 395,16 

PZ-2 

Restrukturyzacja 

miejskiego systemu usług 

medycznych 

3 15 456 776,89 7 35 528 656,30 

PZ-3 

Stworzenie aktywnego 

systemu rozpoznawania 

zagrożeń środowiskowych 

opartego na technologiach 

cyfrowych 

7 377 601,69 2 974 123,19 

PZ-4 

Budowa partnerstw 

społecznych na rzecz 

integracji miasta 

1 301 949,61 6 2 655 785,02 

PZ-5 

Budowa sieci kooperacji w 

lokalnym środowisku 

przedsiębiorczości 

2 b.d. 4 50 348,45 

 SUMA 21 17 073 080,10 36 62 878 308,12 

 
W latach 2018-2019 w ramach priorytetu „Zdrowotność” realizowano 36 zadań 

wpisujących się w poszczególne przedsięwzięcia priorytetowe. Łączna wartość zadań 
wyniosła 62 878 308,12 zł. Największą ilość zadań realizowano w ramach przedsięwzięcia  
PZ-1 „Rozbudowa miejskiego systemu profilaktyki zdrowotnej” i obejmowały one zadanie 
realizowane m.in. przez MOPS i Wydział Polityki Społecznej. W ramach PZ-2 
„Restrukturyzacja miejskiego systemu usług medycznych” najistotniejszym zadaniem było 
przekazanie dotacji w wysokości łącznej 16 190 434,00 zł dla Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup aparatury oraz 
sprzętu medycznego, jak również przebudowa i rozbudowa pawilonu IV szpitala przy  
ul. Wyspiańskiego 21 (koszt 10 320 941,14 zł). Ponadto rozpoczęto realizację w 2019 r. 
unijnego projektu „Nowoczesna Baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” . 

 

Priorytet Kreatywność: 

Nr 

Nazwa 

przedsięwzięcia 

strategicznego 

Ilość 

zadań  

w latach 

2016-2017 

Koszty 

poniesione  

w roku 2016-2017 

[w zł] 

Ilość 

zadań  

w latach 

2018-2019 

Koszty poniesione  

w latach 2018-2019 

[w zł] 

PK-1 

Kształtowanie miejskiej oferty 

edukacyjnej w dostosowaniu 

do aspiracji społeczności 

lokalnej i wymagań rynku 

pracy 

4 1 008 197,77 36 16 891 957,24 

PK-2 
Rozbudowa infrastruktury 

instytucji transferu technologii 
2 1 448 356,24 2 2 018 541,69 

PK-3 Rozwój szkolnictwa wyższego 1 18 577,92 3 117 403,00 
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PK-4 
Rozbudowa nowoczesnej 

infrastruktury kultury wysokiej 
5 2 401 804,45 7 19 222 629,98 

PK-5 
Budowa przemysłowego 

klastra doskonałości 
1 104 621,96 4 233 499,05 

 SUMA 13 4 981 558,34 52 38 484 030,96 

 

W latach 2018-2019 w ramach priorytetu „Kreatywność” realizowano 52 zadania 
wpisujących się w poszczególne przedsięwzięcia priorytetowe. Łączna wartość zadań 
wyniosła 38 484 030,96 zł. Największą ilość zadań realizowano w ramach przedsięwzięcia  
PK-1 „Kształtowanie miejskiej oferty edukacyjnej w dostosowaniu do aspiracji społeczności 
lokalnej i wymagań rynku pracy”, w tym m.in. aż 22 z nich dotyczyło międzynarodowych 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych w poszczególnych 
bielskich placówkach oświatowych. Ponadto w ramach PK-1 istotnym zadaniem była 
modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej (koszt: 
9 064 609,00 zł). Ważnym zadaniem w ramach PK-2 „Rozbudowa infrastruktury instytucji 
transferu technologii” była działalność Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, 
funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej ARR S.A. (koszt: 1 935 119,93 zł)  
W ramach przedsięwzięcia PK-4 „Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury kultury wysokiej” 
istotnym zadaniem była rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury, której koszt wyniósł  
15 709 254,22 zł.  
 Ponadto w 2019 r. przystąpiono do prac nad zintegrowaną diagnozą miasta, która 
będzie podstawą do opracowania nowej strategii rozwoju miasta Bielska-Białej  
z perspektywą obowiązywania do 2030 r. 
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(Informacje przygotowane przez Biuro Rozwoju Miasta) 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1945,  
z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta sporządza opracowania z zakresu planowania 
przestrzennego, w ramach zadań własnych gminy, stosownie do art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  
z późniejszymi zmianami). Tymi opracowaniami są: miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, zmiany ww. dokumentów, ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz uchwała reklamowa. 

Jednostką, która w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej sporządza  
ww. dokumenty jest Biuro Rozwoju Miasta, miejska jednostka budżetowa. Dokumenty  
są sporządzane na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (bądź 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) albo studium. 

Podstawowym celem planowania przestrzennego jest określenie przeznaczenia 
terenu, stosownie do art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Następuje ono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym  
w ramach procedury określonej w ww. ustawie. 

W 2019 r. zostały uchwalone przez Radę Miejską i ogłoszone przez Wojewodę 
Śląskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego następujące dokumenty  
z zakresu planowania przestrzennego: 
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą 
Karpacką (uchwała Nr IV/36/2019 z 22 stycznia 2019 r.), 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie 
ulic: Karpackiej i Jeżynowej (uchwała Nr VI/71/2019 z 19 marca 2019 r.). 

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie 
ulic: Cieszyńskiej i Światopełka (uchwała Nr XII/254/2019 z 22 października 2019 r.), 

d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie 
ulicy Biwakowej (uchwała Nr XII/255/2019 z 22 października 2019 r.), 

e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie  
ul. Orchidei i ul. Czeremchowej (uchwała Nr XII/257/2019 z 22 października 2019 r.), 

f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie drogi 
S1, ulicy Górskiej oraz Zawodzie w obrębie Straconka (uchwała Nr XII/256/2019  
z 22 października 2019 r.), 

g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony  
w Lipniku w rejonie ulicy Polnej (uchwała Nr XII/285/2019 z 19 listopada 2019 r.). 

2. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia 
granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego (uchwała  
Nr V/56/2019 z 26 lutego 2019 r.). 

W 2019 r. Biuro Rozwoju Miasta, oprócz ww. dokumentów planistycznych, 
sporządzało 25 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  
5 projektów zmian planów.  

Dokumentem planistycznym o charakterze strategicznym jest Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, sporządzane na podstawie 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej – Nr X/165/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
W 2019 r. odbyły się rozbudowane konsultacje społeczne projektu studium – dwukrotne 
wyłożenie do publicznego wglądu (od 7 do 28 stycznia oraz od 15 lutego do 7 marca), 

Planowanie przestrzenne  



63 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

dyskusje publiczne i spotkania w siedzibach Rad Osiedli (Hałcnów, Komorowice Krakowskie, 
Komorowice Śląskie, Lipnik, Stare Bielsko, Straconka). Do projektu studium wpłynęło 1 196 
uwag. Większość z nich została rozpatrzona przez Prezydenta Miasta w 2019 r. 

Biuro Rozwoju Miasta zajmuje się sporządzaniem analizy wniosków o zmianę bądź 
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o zmianę 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 
Analizie podlegają wnioski złożone w okresie od dnia 1 lipca do 30 czerwca roku 
następnego. Wyniki analiz mogą stanowić podstawę do podjęcia prac nad nowymi 
projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź zmianami tych 
dokumentów. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. pokrycie Bielska-Białej obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wyniosło 5 043,20 ha, co stanowi 
40,51% powierzchni Miasta.  

Na podstawie uchwały Nr XI/177/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie 
powierzenia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej przygotowania projektu uchwały regulującej 
zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane oraz zarządzenia nr ON.120.117.2015.ON 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 grudnia 2015 r. Biuro Rozwoju Miasta zostało 
zobowiązane do sporządzania projektu tzw. „uchwały reklamowej”. Jest on opracowywany 
we współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego zgodnie z art. 37a 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wprowadzonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 774). W roku 2019 
prace nad projektem uchwały reklamowej zostały zintensyfikowane i opracowana została 
wersja przeznaczona do wstępnych uzgodnień. 

Ważnymi programami, w jakie włączyło się Biuro Rozwoju Miasta w 2019 r., są: 
1. „Strategia rozwoju zielonych dachów”, której celem jest stymulowanie rozwoju zielonych 

dachów i żyjących ścian w związku z faktem, że odgrywają one znaczącą rolę  
w ochronie klimatu oraz adaptacji do jego zmian w obszarach miejskich. Projekt strategii 
wzorowany jest na niemieckich doświadczeniach w tym zakresie, przede wszystkim 
praktykach miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 r. posiada i realizuje własną strategię 
dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów w mieście. Bielsko-Biała jest jednym  
z ośmiu polskich miast, które zadeklarowały chęć opracowania i przyjęcia przez Radę 
Miasta takiego dokumentu, 

2. projekt grantowy „Wspólna Przestrzeń - planowanie przestrzenne w gminach”, 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Sporządzany w Biurze Rozwoju Miasta projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od 
rzeki Białej do terenów kolejowych został zakwalifikowany do programu poszerzonych 
konsultacji. Jest to uzasadnione ze względu na szczególne usytuowanie terenów objętych 
granicami planu w korytarzu przewietrzania Miasta, wzdłuż rzeki Białej. Konieczność 
rewitalizacji terenów poprzemysłowych, jak również zmiany klimatyczne i brak zieleni  
w śródmieściu, to główne problemy wymagające rozstrzygnięć planistycznych. Wraz  
z Fundacją Sendzimira prowadzone są działania zajmujące się m.in. promowaniem 
gospodarki przyjaznej dla środowiska, poszerzonymi konsultacjami i edukacją w kwestii 
rozwiązania złożonych problemów przestrzennych w tym obszarze Miasta. Prowadzone 
szkolenia, prelekcje, warsztaty, spotkania eksperckie dotyczą zastosowania błękitno-
zielonej infrastruktury, przestrzeni publicznych nad rzeką w mieście, otwarcia Miasta na 
rzekę w kontekście uwarunkowań przewietrzania i zmian klimatu, a także zagadnień skali 
Miasta i standardów życia mieszkańców.  
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Mapa 10. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wg stanu na 31 grudnia 
2019 r.  

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 

Mapa 11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu wg stanu na 31 grudnia 
2019 r. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
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Mapa 12. Wydane w 2019 r. pozwolenia na budowę na tle obowiązujących i znajdujących się  
w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 

 
Mapa 13. Sieć kanalizacyjna AQUA S.A. wg stanu na 2019 r. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
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Mapa 14. Sieć wodociągowa AQUA S.A. wg stanu na 2019 r. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 

 

Mapa 15. Sieć ciepłownicza PK Therma Sp. z o.o. wg stanu na 2019 r. 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego)  

 „Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 
(Kontynuacja PROM 2007-2013)”, został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji  
w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Od 2015 r. rewitalizacja stała się zadaniem 
własnym gminy. 

Obszar rewitalizacji to część Miasta, która znajduje się w stanie kryzysowym  
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i na którym występuje co najmniej 
jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, technicznych 
lub funkcjonalno-przestrzennych. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% 
powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. 
W wyniku przeprowadzonej delimitacji obszar rewitalizacji miasta Bielska-Białej obejmuje 
3,06% powierzchni i jest zamieszkały przez 28,89% ludności. Został podzielony na dwie 
strefy. W skład obszaru wchodzą następujące osiedla:  
1. Strefa I:     

a) Biała Śródmieście,      
b) Biała Wschód,      
c) Dolne Przedmieście,     
d) Górne Przedmieście,   
e) Śródmieście Bielsko.   

2. Strefa II: 
a) Beskidzkie, 
b) Wojska Polskiego, 
c) Złote Łany. 

Zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne wskazały, jakie działania powinny zostać 
zaplanowane w Programie, tj. które kierunki działań powinny być preferowane przy 
opracowaniu projektów/działań rewitalizacyjnych. 

Relację pomiędzy zdiagnozowanymi zjawiskami kryzysowymi a celami PROM  
2014-2020 przedstawia poniższa tabela.  
 
Tabela 24. Lista celów Programu Rewitalizacji wraz z kierunkami działań 

Cel 
Zjawisko 

kryzysowe 
Kierunki działań 

A - Rozwój 

infrastrukturalno 

– przestrzenny z 

zachowaniem 

dziedzictwa 

kulturowego 

Niezadowolenie  

z warunków 

życia 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Poprawa jakości 

przestrzeni 

publicznych 

Podaż różnorodnej 

oferty kulturalnej  

i sportowo -

rekreacyjnej  

w obiektach  

o dobrym 

standardzie 

B - Aktywizacja 

gospodarcza 

obszarów 

rewitalizowanych 

Niska 

aktywność 

ekonomiczna 

ludności 

Obniżenie 

bezrobocia 

Zwiększenie 

szans na 

zatrudnienie 

Zwiększenie 

mobilność ludności  

i ułatwienie 

poruszania się po 

mieście 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 

(Kontynuacja PROM 2007-2013) 
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C - Zapobieganie 

problemom 

społecznym i 

patologiom na 

obszarach 

objętych 

rewitalizacją 

Niekorzystna 

struktura 

demograficzna 

Wyhamowanie 

depopulacji 

zahamowanie 

odpływu 

mieszkańców  

i przyciągnięcie 

nowych 

Szerszy dostęp 

do zajęć 

aktywizujących i 

specjalistycznej 

pomocy 

społecznej dla 

osób sędziwych 

Dostęp do 

specjalistycznej 

pomocy społecznej 

dla rodzin 

wielopokoleniowych  

i opiekunów osób 

sędziwych 

Wykluczenie  

i marginalizacja 

Wyrównywanie 

szans osób 

niepełnosprawnych, 

dorosłych i dzieci 

Szerszy dostęp 

do zajęć dla 

grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

lub 

marginalizacją 

Szerszy dostęp do 

specjalistycznej 

pomocy społecznej 

Dezintegracja  

i zachowania 

aspołeczne 

Ograniczenie 

występowania 

uzależnień 

Ograniczenie 

przestępczości  

i popełniania 

wykroczeń 

Podaż różnorodnych 

usług społecznych – 

aktywizacja 

lokalnych 

społeczności 

Źródło: Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja 
PROM 2007-2013) 

 
W odpowiedzi na zjawiska kryzysowe zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji  

do Programu interesariusze/projektodawcy zgłosili 65 projektów, które zostały wpisane  
do Programu na „Listę projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisem”.  
34 projekty zostały zgłoszone przez sektor publiczny (wydziały i jednostki organizacyjne 
gminy Bielsko-Biała) na kwotę około 95 mln zł. 31 projektów zgłosił sektor prywatny na kwotę 
około 310 mln zł.  

Zamieszczenie projektu na „Liście planowanych projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wraz z ich opisem” w PROM nie jest równoznaczne z uzyskaniem 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. O środki finansowe na realizację konkretnego 
projektu każdy projektodawca ubiega się indywidualnie z dostępnych źródeł finansowania,  
w tym RPO WSL na lata 2014-2020. 
 

Realizacja programu w 2019 r.  
Za rok 2019 sporządzono sprawozdanie z realizacji projektów ujętych w PROM 2014-

2020 (na podstawie kart otrzymanych od projektodawców). 
 

Tabela 25. Realizacja w roku 2019  projektów rewitalizacyjnych ujętych w PROM. 

Typ projektu 

Realizacja 

rzeczowa - 

ilościowa 

Rzeczowa 

realizacja - 

procentowa 

Realizacja 

finansowa - 

kwotowa 

Realizacja 

finansowa - 

procentowa 

Projekty zakończone 8 12,31 % 28 231 867,00 6,98 % 

Projekty w trakcie realizacji 18 27,69 % 9 750 127,31 2,41 % 

Projekty rozpoczęte 1 1,5 % 49 754,00 0,01 % 

SUMA 27 41,5 % 38 031 748,31 9,40 % 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
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1. Projekty zakończone w 2019 r.:  
a) Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej zakończyło realizację 

następujących projektów pn.: 

 „MCUS - Wzgórze 14” (projekt nr 4): Finansowanie: budżet Gminy, budżet państwa, 
środki Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji projektu: 5 219 914,10 zł w tym  
w 2019 r.: 2 586 479,00 zł. Wykonany został kompleksowy remont konserwatorski 
kamienicy. Budynek został przystosowany i wyposażony na potrzeby Miejskiego 
Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej (MCUS) m.in. w sprzęt 
komputerowy i multimedialny, sprzęt AGD, pomoce dydaktyczne i sprzęt 
rehabilitacyjny, 

 „Rynek 16 / Słowackiego 1b” (projekt nr 8): Finansowanie: budżet Gminy. Całkowity 
koszt realizacji projektu: 4 615 576,92 zł (w tym w 2019 r.: 2 977 729,00 
zł).Wykonano kompleksowe prace remontowe wewnątrz budynku z wyposażeniem 
w niezbędne instalacje. Poprawiona została funkcjonalność układu pomieszczeń, 
remont podwórka wewnętrznego z przechodem, 

 „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Rynek 25 i pl. św. Mikołaja 
12” (projekt nr 18): Finansowanie: budżet Gminy. Całkowity koszt realizacji projektu: 
1 483 131,34 zł (w tym w roku 2019: 1 360 670 zł). Wykonano kompleksowe prace 
zewnątrz i wewnątrz budynku z wyposażeniem w niezbędne instalacje i poprawą 
funkcjonalności układu pomieszczeń, remontem podwórka wewnętrznego, 

b) Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej zakończyło realizację projektu pn.: 
Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę: BCK” (projekt nr 22): 
Finansowanie: budżet Gminy, środki Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji 
projektu: 29 978 094,08 zł (w tym w roku 2019: 16 461 450,00 zł). Wykonano roboty 
wykończeniowe we wszystkich branżach: branża budowlana: roboty murarskie, 
malarskie, tynkarskie, osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej, roboty związane  
z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych, sufitów podwieszanych, posadzek; 
branża sanitarna: prace związane z instalacją: sanitarną, kanalizacyjną, klimatyzacyjną 
i wentylacją; branża elektryczna: prace związane z instalacjami elektrycznymi; branża 
teletechniczna: prace związane z wykonywaniem systemów dozorowania, ostrzegania  
i ppoż.; akustyka, oświetlenie sceniczne i mechanika sceny: montaż sprzętu  
i uruchamianie systemów; roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, zbrojarskie, 
betonowanie, 

c) Galeria Bielska BWA zakończyła realizację projektu pn.: „Willa Sixta: GB BWA” (projekt 
nr 23): Finansowanie: budżet Gminy, środki Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji 
projektu: 6 483 401,79 zł (w tym w roku 2019: 3 756 390,00 zł). Zakończono remont 
konserwatorski kamienicy. W zabytkowym budynku siedzibę znajdzie biuro projektu 
pn.: „Zintegrowana animacja społeczna” i klub wolontariusza. W 2019r. wykonano 
węzeł cieplny, kontynuowano roboty remontowo – budowlane wewnątrz i na zewnątrz 
budynku,  

d) Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zakończył realizację 
projektu pn.: „Twoja Firma - Twój Sukces” (projekt nr 24): Finansowanie: budżet 
Gminy, środki Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji projektu: 1 230 971,41zł  
(w tym w roku 2019: 556 067,00 zł). 19 osobom pozostającym bez pracy, przekazano 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

e) Inwestor prywatny – właściciel budynku przy ul. Celnej 2 w Bielsku-Białej zakończył 
realizację projektu pn.: „Renowacja i adaptacja XVIII wiecznego obiektu” (projekt nr 
63): Finansowanie: Środki własne. Całkowity koszt realizacji projektu: 450 000,00 zł  
(w tym w roku 2019: 150 000,00 zł). W 2019 r. zostały wykonane prace związane  
z wykończeniem mieszkań – 7 mieszkań zostało całkowicie umeblowane i nadają się 
do zamieszkania. Pozostała część budynku - ok. 45% stanowią lokale użytkowe  
i zabytkowe. Znajduje się tam działające ogrzewanie miejskie (Therma), wentylacja 
oraz pozostałe sieci. Ponadto budynek został dostosowany do wymogów ppoż. – 
wykonano specjalne otwory pod kurtyny ppoż. oraz nowe drzwi wejściowe spełniające 
normy, 
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f) Bielski Klub Jeździecki „Hubertus” zakończył realizację projektu pn.: „Ośrodek rekreacji 
konnej” (projekt nr 42): Finansowanie: Środki prywatne, dotacja Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. Całkowity koszt realizacji projektu: 2 420 789,60 zł (w tym w roku 2019:  
383 082,00 zł). Wybudowano stajnię z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną 
infrastrukturą. Wykonano zjazd z drogi publicznej i drogi wewnętrznej oraz wykonano 
ujeżdżalnię zewnętrzną. W IV kwartale 2019 r. rozpoczęto działalność statutową 
ośrodka. 

2. Projekty w trakcie realizacji w 2019 r.:  
a) Straż Miejska w Bielsku-Białej realizuje kolejny etap projektu pn.: „Monitoring CCTV” 

(projekt nr 12): Finansowanie: budżet Gminy. Całkowity koszt realizacji projektu: 2 284 
465,51 zł (w tym w roku 2019: 482 928,00 zł). Rozbudowano system monitoringu 
CCTV o 6 kamer: 1 kamera w rejonie ul. Czystej,1 kamera w rejonie ul. Piotra 
Czajkowskiego, 2 kamery w rejonie ul. Michała Grażyńskiego,1 kamera w rejonie 
skrzyżowania ulic Władysława Broniewskiego i PCK, 1 kamera w rejonie  
ul. Spółdzielców. Ponadto wykonano linię zasilającą do istniejącej kamery na 
skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Wyzwolenia oraz wybudowano rurociąg kablowy do 
istniejącej kamery przy ul. Młyńskiej, co umożliwiło uruchomienie w/w kamer, 

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej realizuje projekty pn.: 

 „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” (projekt nr 25): Finansowanie: 
budżet Gminy, środki Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji projektu:  
2 274 478,32 zł (w tym w roku 2019: 1 151 059,00 zł). Rozpoczęto realizację  
9 Programów Aktywności Lokalnej (PAL) na osiedlach objętych PROM. 231 osób 
podpisało umowy przystąpienia do PAL, otrzymało wsparcie w formie doradztwa 
socjalnego i/lub psychologicznego, z tego: 55 osób podpisało kontrakty socjalne na 
udział w Klubie Integracji Społecznej (KIS), 12 na udział w Centrum Integracji 
Społecznej – działania mające na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji, 
poszukiwanie pracy, podjęcie zatrudnienia. 25 osób niepełnosprawnych objęto 
asystenturą. 139 osób wzięło udział w warsztatach: artystycznych, edukacyjno-
integracyjnych, sportowych, dziennikarskich, 

 „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych” (projekt nr 3): Finansowanie: budżet 
Gminy, środki Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji projektu: 197 006,00 zł  
(w tym w roku 2019: 197 006,00 zł). W ramach projektu powstała: Strefa Usług dla 
Dzieci i Młodzieży, do której zrekrutowano 30 dzieci; Strefa dla Seniorów – 
zrekrutowano 20 osób; Obsługa mieszkań chronionych – zrekrutowano 3 osoby; 
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – zrekrutowano 23 osoby, 

c) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej realizuje projekty pn.:  

 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” (projekt nr 27): 
Finansowanie: budżet Gminy, środki Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji 
projektu: 2 055 624,87 zł (w tym w roku 2019: 397 357,00 zł). Wyremontowane 
zostały 2 lokale mieszkalne przy ul. Przechód 1/4 i Komorowickiej 16/4  
z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Wykonano I etap remontu budynku 
przy ul. Karpackiej 170. Kubatura rewitalizowanego budynku - 694,21m3. 
Wymieniono deskowanie połaci i pokrycie dachu – 404 m2, rynny (42 mb) i rury 
spustowe (12 mb), wykonano izolację pionową fundamentów (56,50 m2) i częściowo 
poziomą budynku. Wykonano I etap remontu budynku przy ul. Żywieckiej 131. 
Kubatura rewitalizowanego budynku - 976,83 m3. Wyremontowano dach (245 m2) 
wraz z wymianą stropu (112,55 m2), przebudowano kominy (9,3 mb) i wykonano 
instalację odgromową (95 mb). Opracowano dokumentację projektowo-
kosztorysową dla nowych lokalizacji: ul. Cieszyńska 31a, 11 Listopada 65a oraz 
Zdrojowa 4/2-2a, Pocztowa 26/3, Piotra Bardowskiego 4/5 i Michała Grażyńskiego 
31/1, 

 „Sobieskiego 13” (projekt nr 9): Finansowanie: budżet Gminy. Całkowity koszt 
realizacji projektu: 15 174,80 zł (w tym w roku 2019: 2 932,20 zł). Wykonano 
dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. 
Opracowano studium wykonalności dla budynku, 
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 „Sobieskiego 19” (projekt nr 11): Finansowanie: budżet Gminy. Całkowity koszt 
realizacji projektu: 31 118,71 zł (w tym w roku 2019: 18 876,11zł). Wykonano 
dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. 
Opracowano studium wykonalności dla budynku, 

 „Remont dachu i elewacji ul. Wyzwolenia 6A” (projekt nr 34): Finansowanie: budżet 
Gminy. Całkowity koszt realizacji projektu: 14 286,90 zł (w tym w roku 2019:  
4 286,00 zł). Opracowano studium wykonalności dla budynku, 

d) Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” realizuje projekt pn.: „Inkubator 
przedsiębiorczości społecznej, rehabilitacji i profilaktyki” (projekt nr 36): Finansowanie: 
Środki prywatne, środki Unii Europejskiej, dotacje inne niż Unii Europejskiej, 
wolontariat. Całkowity koszt realizacji projektu: 3 020 000,00 zł (w tym w roku 2019:  
1 340 000,00 zł). Został kompleksowo wyremontowane 3 piętro o pow. ok. 700 m2. 
Wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano część elewacji. Oddano do 
użytkowania 14 nowych pomieszczeń, 

e) Gemini Park Sp. z o.o. realizuje kolejny etap projektu pn.: „Miasteczko innowacji  
w Gemini Park” (projekt nr 58): Finansowanie: Środki prywatne. Całkowity koszt 
realizacji projektu: 6 350 000,00 zł (w tym w roku 2019: 100 000,00 zł). W 2019 r. 
projekt poszerzono o nowe atrakcje. Najmłodsi mogą korzystać z: areny trampolin, 
plenerowej kręgielni, małego hydraulika, nowych stołów do gier logicznych. Dzieci  
i dorośli do dyspozycji mają 20 zadaszonych stanowisk do skakania. Łączna 
powierzchnia areny to 100m2, 

f) Fundacja Aktywności Lokalnej „Złote Łany” realizuje projekt pn.: „Klub integracji 
społecznej Złote Łany” (projekt nr 59): Finansowanie: Środki prywatne, środki Unii 
Europejskiej, budżet państwa. Całkowity koszt realizacji projektu: 484 827,50 zł (w tym 
w roku 2019: 119 400,00 zł). Udzielono wsparcia uczestnikom Klubu Integracji 
Społecznej obejmujące indywidualne i grupowe działania w postaci usług 
psychologicznych, doradztwa zawodowego, treningów motywacyjnych pomocnych przy 
przyjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej, 

g) Wydział Inwestycji realizuje projekt pn.: „Aktywne przestrzenie. Rewitalizacja terenów 
miejskich w Bielsku-Białej” (projekt nr 13): Finansowanie: budżet Gminy, środki Unii 
Europejskiej, budżet państwa. Całkowity koszt realizacji projektu: 6 128 999,85 zł  
(w tym w 2019 r.: 5 936 283,00 zł). W 2019 r. zrealizowano zakres związany z Parkiem 
przy ul. Zdrojowej/ ul. św. Anny. W ok. 90% zrealizowano również zakres związanyz 
ogrodem jordanowskim przy ul. Zielonej. 

3. Projekty rozpoczęte w 2019 r.:  
a) Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej rozpoczęło realizację 

projektu pn.: „Rynek 32/ pl. Św. Mikołaja 7” (projekt nr 7): Finansowanie: budżet 
Gminy. Całkowity koszt realizacji projektu: 49 754 zł. Wykonano pełnobranżową 
dokumentację projektowo-kosztorysową. W kolejnych latach projekt będzie 
realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Finansowanie: 
budżet Gminy, budżet państwa, środki Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji 
projektu: 49 754 zł.  

Narastająco realizacja projektów w latach 2015-2019 przedstawia się następująco: 
Rzeczowa/ilościowa realizacja projektów – około 46 szt. - 71% w tym: 
1. Projekty zakończone: 28 szt., tj. ok. 43%. 
2. Projekty w trakcie realizacji: 18 szt., tj. ok. 28%. 

Operator programu - Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej, aby 
umożliwić projektodawcom pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej w formie 
pożyczki rewitalizacyjnej - ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) - w grudniu 2019 r., przystąpiło do 
aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 
(Kontynuacja PROM 2007-2013)” (PROM). 

W terminie 3-17 grudnia 2019 r. przeprowadzony został nabór projektów 
rewitalizacyjnych do PROM. Projektodawcy zgłosili następujące projekty pn.:  
1. „Centrum Aktywności Międzypokoleniowej”. 
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2. „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów degradowanych –  
etap I”. 

3. „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów degradowanych –  
etap II”. 

4. „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynków przy ul. 1 Maja 22, 28, 30  
w Bielsku-Białej”. 

5. „Akademia Wiedzy Istotnej (AWI)”. 
Ponadto Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej we współpracy  

z Wydziałem Dochodów Budżetowych realizowało uchwałę nr VI/82/2015 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich 
części, w których zostaną wykonane remonty elewacji (zmienioną uchwałami nr X/147/2015 
oraz XVII/307/2016). Uchwałą objęto budynki położone w centrum Bielska-Białej, w celu 
poprawy estetyki otoczenia, sprzyjającej ożywieniu społeczno- gospodarczemu  
i turystycznemu tej części Miasta. Z tego tytułu w 2019 r. udzielono zwolnień od podatku 
właścicielom 69 nieruchomości na łączną kwotę 417 637,56 zł. 

W 2019 r. Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich zleciło opracowanie podziału 
miasta Bielska-Białej na jednostki urbanistyczne, co pozwoli na prawidłowe wyznaczenie 
obszaru zdegradowanego i zaproponowanie obszaru do rewitalizacji, zgodnie z przepisami 
ustawy o rewitalizacji (Dz.U.2018.1398 - j.t. z późn. zm.). 

Zgodnie z w/w ustawą, rewitalizacja stanowi zadanie własne gminy polegające na: 
przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także 
jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy. Wskazano zatem wprost Gminę jako podmiot 
odpowiedzialny za prowadzenie tych działań na obszarze gminy. W celu opracowania 
diagnoz służących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji a także 
do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji (GPR) w myśl ustawy Prezydent prowadzi 
analizy, w których wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze 
dostosowane do lokalnych uwarunkowań. 

W związku z powyższym, aby możliwe było poprawne prowadzenie takich analiz, 
konieczne stało się wyznaczenie jednostek referencyjnych, do których można geokodować 
informacje charakteryzujące wskazane w ustawie zjawiska określające obszar 
zdegradowany i obszar rewitalizacji.  

Zastosowana metoda umożliwia syntetyczne przedstawienie charakterystyki 
obszarów, na których kumuluje się największa liczba czynników degradujących, poprzez 
podzielenie obszaru Miasta na gęstą siatkę jednostek urbanistycznych. Tak dobrane 
jednostki pozwalają na ukazanie zróżnicowania wewnątrzmiejskiego, przez co możliwe jest 
porównanie poszczególnych obszarów i wskazanie jednostki o największym oddziaływaniu 
czynników uznanych za kryzysowe. 

Miasto Bielsko-Biała zostało podzielone na 88 jednostek urbanistycznych. Średnia 
powierzchnia jednostki urbanistycznej wynosi 108 ha i średnio jest zamieszkana przez 1835 
osoby. Tak wyznaczone jednostki urbanistyczne, zostały przyjęte za jednostki odniesienia 
dla gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby opracowania m.in. Gminnego 
Programu Rewitalizacji, a następnie do wielowskaźnikowej, kompleksowej analizy 
porównawczej zróżnicowania wewnątrzmiejskiego. W konsekwencji pozwoli to na precyzyjne 
określenie granic obszarów o wyraźnie gorszej kondycji w zakresie zjawisk społecznych, 
gospodarczych oraz przestrzenno-funkcjonalnych (obszarów zdegradowanych), a następnie 
wyznaczenie obszaru rewitalizacji.  
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Wykaz jednostek urbanistycznych miasta Bielska-Białej: 

Nazwa grupy jednostek 
Nr 

jednostki 
Nazwa grupy jednostek 

Nr 
jednostki 

Stare Miasto 1 Osiedle Karpackie 46 

Śródmieście Bielsko 2 Osiedle Karpackie 47 

Śródmieście Bielsko 3 Kamienica 48 

Śródmieście Bielsko 4 Kamienica 49 

Osiedle Słoneczne 5 Kamienica 50 

Osiedle Słoneczne 6 Kamienica 51 

Górne Przedmieście 7 Kamienica 52 

Górne Przedmieście 8 Kamienica 53 

Górne Przedmieście 9 Wapienica 54 

Dolne Przedmieście 10 Wapienica 55 

Dolne Przedmieście 11 Wapienica 56 

Biała Wschód 12 Wapienica 57 

Biała Wschód 13 Wapienica 58 

Osiedle Grunwaldzkie 14 Wapienica 59 

Osiedle Grunwaldzkie 15 Stare Bielsko 60 

Osiedle Grunwaldzkie 16 Stare Bielsko 61 

Bielsko Południe 17 Stare Bielsko 62 

Bielsko Południe 18 Komorowice Śląskie 63 

Bielsko Południe 19 Komorowice Śląskie 64 

Osiedle Beskidzkie 20 Komorowice Śląskie 65 

Osiedle Beskidzkie 21 Komorowice Śląskie 66 

Aleksandrowice 22 Komorowice Krakowskie 67 

Aleksandrowice 23 Komorowice Krakowskie 68 

Aleksandrowice 24 Komorowice Krakowskie 69 

Osiedle Polskich Skrzydeł 25 Hałcnów 70 

Osiedle Wojska Polskiego 26 Hałcnów 71 

Osiedle Kopernika 27 Hałcnów 72 

Osiedle Piastowskie 28 Hałcnów 73 

Osiedle Mieszka I 29 Lipnik 74 

Biała Północ 30 Lipnik 75 

Biała Krakowska 31 Lipnik 76 

Biała Krakowska 32 Lipnik 77 

Biała Krakowska 33 Lipnik 78 

Biała Krakowska 34 Lipnik 79 

Złote Łany 35 Lipnik 80 

Złote Łany 36 Straconka 81 

Złote Łany 37 Straconka 82 

Złote Łany 38 Mikuszowice Krakowskie 83 

Złote Łany 39 Mikuszowice Śląskie 84 

Leszczyny 40 Mikuszowice Śląskie 85 

Leszczyny 41 Mikuszowice Śląskie 86 

Leszczyny 42 Mikuszowice Śląskie 87 

Leszczyny 43 Mikuszowice Śląskie 88 

Leszczyny 44   

Osiedle Karpackie 45   
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Mapa 16. Podział Bielska-Białej na jednostki urbanistyczne 

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
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(Informacje przygotowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej)  

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 
2018-2022 został przyjęty uchwałą nr XXXV/650/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
21 listopada 2017 r. Uchwalenie ww. programu jest ustawowym obowiązkiem, wynikającym  
z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie ochrony praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Program ma na 
celu analizę zasobu mieszkaniowego i jego diagnozę co pozwala na tworzenie warunków 
mieszkaniowych w oparciu o znajomość zasobu, która jest niezbędna do prowadzenia 
racjonalnej gospodarki mieszkaniowej. Założenia programowe zostały określone na 5 lat,  
co sprzyja kreowaniu spójnej, długofalowej polityki w tym zakresie. Szczególnie jest to 
widoczne w planach remontowych sformułowanych w Programie, które uwzględniają takie 
cele jak sukcesywne podnoszenie standardów mieszkaniowych, zwiększenie ilości lokali 
mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych, poprawę stanu technicznego posiadanej 
substancji mieszkaniowej lub co najmniej utrzymanie jej w niepogorszonym stanie, a także 
ograniczenie źródeł „niskiej emisji” (termomodernizacja budynków, zmiana ogrzewania  
z piecowego na gazowe lub poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej) czy przystosowanie 
budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

Wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta utrzymuje się od kilku lat na podobnym 
poziomie. Na dzień 31 grudnia 2019 r. składało się na niego 6 438 lokali mieszkalnych 
(o 20 lokali mniej niż w 2018 r.), o łącznej powierzchni ok. 305,5 tys. m2, w tym:  
1. 3 150 lokali położonych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Miasta 

oraz lokale, których właściciel jest nieznany, a pozostają w posiadaniu i zarządzie Miasta 
(z uwzględnieniem lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta i osób 
fizycznych oraz lokali położonych w budynkach stanowiących własność prywatną, 
pozostających w zarządzie Miasta), 

2. 3 288 lokali stanowiących własność Miasta położonych w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem Miasta. 

Zasób Miasta znajduje się w 1 424 budynkach, z których 879 budynki stanowią 
własność, współwłasność Miasta oraz budynki których właściciel nie jest znany, 545 budynki 
stanowią współwłasność Miasta i osób fizycznych tworzących wspólnoty mieszkaniowe. 
Spośród budynków stanowiących własność, współwłasność Miasta (bez wspólnot 
mieszkaniowych i spółdzielni) oraz budynków stanowiących własność prywatną, w 499 
budynkach położone są lokale mieszkalne, a pozostałe 370 budynków, to obiekty 
użyteczności publicznej, a także obiekty przynależne, pomocnicze i użytkowe (np. 
pomieszczenia gospodarcze, komórki, szopki, garaże itp.). Standard budynków, w których 
zlokalizowany jest gminny zasób mieszkaniowy jest zróżnicowany, na co decydujący wpływ 
ma struktura wiekowa budynków przedstawiona w poniższej tabeli (statystyka nie 
uwzględnia zasobu stanowiącego własność/współwłasność Skarbu Państwa).  
 

Tabela 26. Struktura wiekowa budynków z podziałem na Miasto i wspólnoty mieszkaniowe (WM) 

Wg stanu na  

31 grudnia 2019 r. 

Miasto WM 

liczba udział % liczba udział % 

Przed 1900 r. 276 31,39 89 16,33 

z lat 1900-1945 386 43,92 239 43,85 

z lat 1946-1970 140 15,93 179 32,84 

Po 1970 r. 77 8,76 38 6,98 

RAZEM 879 100,00 545 100,00 

Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na 

lata 2018-2022 
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Wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta kształtowana jest m. in. poprzez planowaną 
sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców (w trybie 
bezprzetargowym). W 2019 r. zbywanie lokali realizowane było na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXIV/1055/2004 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie 
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania 
bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub 
Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu, a także uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
nr LIX/1375/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych 
stanowiących własność gminy Bielsko-Biała lub miasta Bielska-Białej na prawach powiatu. 
Obecnie, szczegółowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta określa uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
nr XL/794/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu 
lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 
(t.j. Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2838 z późn. zm.), która weszła w życie  
z dniem 11 maja 2018 r. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., w 2019 r. dokonano sprzedaży 10 lokali 
mieszkalnych stanowiących własność gminy Bielsko-Biała na rzecz najemców (w 2018 r. 
było to 99 lokali). Łączna powierzchnia sprzedanych lokali wynosiła 420,11 m2, a dochód ze 
sprzedaży wyniósł 540 427,66 zł. Ponadto w trybie przetargu zostały sprzedane następujące 
lokale mieszkalne: przy ul. 11 Listopada 44/6 – 106,48 m2, ul. Cichociemnych 4/29 – 32,20 
m2, ul. Karola Miarki 7/4 – 105,98 m2 oraz budynki: ul. Rynek 20 – 213,22 m2

, ul. Kazimierza 
Brodzińskiego 50 – 201,59 m2, ul. Widok 10 – 114,58 m2, ul. Żywiecka 210 – 205,21 m2,  
ul. Wita Stwosza 1a – 253,39 m2, ul. Podleśna 20 – 127,18 m2.  

Jednym z zadań własnych gmin, determinującym racjonalną gospodarkę zasobem 
mieszkaniowym, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.  
W mieście Bielsko-Biała potrzeby te określa się głównie na podstawie ilości wniosków  
o najem lokalu oraz wyroków eksmisyjnych przyznających prawo do zawarcia umowy najmu 
socjalnego lokalu (poprzednio: lokalu socjalnego). W 2019 r. ilości te kształtowały się 
następująco: 
1. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zasiedlone były 184 lokale w ramach najmu socjalnego 

(o 42 mniej niż w 2018 r.). 
2. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych było 711 wniosków o najem lokalu (na 

koniec 2018 r. były to 582 wnioski), w tym 150 wniosków już umieszczonych na listach 
wynajmu.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. do realizacji pozostawało 89 wyroków eksmisyjnych (na 
koniec roku 2018 było to 106 wyroków). Ponadto, w związku ze zmianą przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego, na gminach spoczywa obowiązek dostarczenia na wezwanie 
komornika tymczasowego pomieszczenia osobie eksmitowanej. Na dzień 31 grudnia 2019 r. 
zarejestrowano 71 takich wezwań. 

Wiodącym zadaniem w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
jest poprawa jego stanu technicznego. W tym zakresie realizacja rzeczowych zadań 
remontowo - inwestycyjnych, przewidzianych w Programie, na dzień 31 grudnia 2019 r. 
przedstawia się następująco: 
1. Zakończono remonty konserwatorskie budynków przy ul. Żywieckiej 99, ul. Bohaterów 

Westerplatte 18 i 21, ul. Jana Sobieskiego 92 oraz ul. Wita Stwosza 7 
2. Wymieniona została instalacja elektryczna i domofonowa w budynkach gminnych przy  

ul. Olszówka 20 i 91, ul. Żywieckiej 99, ul. Czerwonej 5, ul. Juliusza Słowackiego 69,  
św. Anny 18, ul. Stefana Batorego 19 i 21a, ul. Jana Sobieskiego 52 oraz ul. Kazimierza 
Pułaskiego 11. 

3. W ramach walki z „niską emisją”, w celu redukcji negatywnych skutków opalania 
mieszkań paliwem stałym, w lokalach, w których nie było możliwości wykonania gazowej 
instalacji c.o., zlecono montaż elektrycznych paneli grzewczych na podczerwień (84 
lokale mieszkalne). 
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4. W zakresie robót instalacyjnych branży wod.-kan.-gaz. i c.o. wykonano prace remontowe  
w budynkach przy ul. Komorowickiej 92, ul. Sikornik 5, ul. Jana Sobieskiego 92  
i ul. Karpackiej 119 (przedszkole). 

5. W ramach prowadzonych remontów z zakresu branży ogólnobudowlanej zostały 
wyremontowane 3 lokale w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 20c. Wykonano 
prace remontowe w 2 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Filomatów 1/7 i 11 oraz 
w mieszkaniu przy ul. Karpackiej 7/3. Zrealizowano roboty budowlane związane  
z remontem kominów w budynku przy ul. Cieszyńskiej 69. W 2019 r. wykonywano także 
roboty remontowe przewodów kominowych wg zaleceń opinii kominiarskich polegające 
na mechanicznym frezowaniu, uszczelnianiu masą SKD i przemurowaniu kominów  
w następujących lokalizacjach: ul. Jana Sobieskiego 76 i 31/5, ul. Wyzwolenia 293,  
ul. Tarninowa 29/3, ul. Wolska 7/4, ul. Władysława Orkana 16/1 i ul. Legionów 22a/6. 
Wyremontowano klatkę schodową wraz z renowacją stolarki drzwiowej w budynku przy 
ul. Zygmunta Krasińskiego 11. Wykonano częściową naprawę tynków na elewacji 
budynku przy ul. Listopadowej 34 i Cieszyńskiej 60, dokonano uzupełnienia tynków na 
elewacji budynku przy ul. Sikornik 1. Wykonano naprawę schodów zejściowych przy 
budynku na ul. Jesionowej 15 i chodnika wzdłuż budynku przy ul. Wiśniowej 12 na  
os. Kopernika. Wykonano remont nawierzchni drogi wzdłuż budynku przy ul. Mieszka I 
29. Zrealizowane zostały roboty budowlane w zakresie remontu chodników, nawierzchni 
asfaltowej, korytarzy wewnętrznych i instalacji elektrycznej budynku usługowego przy  
ul. Podgórnej 13. 

6. W ramach realizacji zadań remontowych z Budżetu Obywatelskiego wykonano remont 
chodników wzdłuż budynków przy ul. Żywieckiej 119,121a i 123 oraz remont nawierzchni 
drogi wewnętrznej na osiedlu Mieszka I - ulicę Wita Stwosza od nr 14 w kierunku 
Kuratorium Oświaty. 

7. W budynku przy pl. Wojska Polskiego 5 wykonano prace remontowe klatki schodowej po 
pożarze wraz z zamontowaniem kraty stalowej i wykonaniem instalacji domofonowej. 

8. Naprawiono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Straconki 166 po pożarze oraz 
wykonano prace remontowe w lokalu mieszkalnym nr 7 po zalaniu w wyniku 
przeprowadzonej akcji straży pożarnej. 

9. Wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów od strony wejścia do budynku przy 
ul. św. Anny 28. 

10. Wymieniono stolarkę okienną PCV i drewnianą w 63 lokalach mieszkalnych,  
7 użytkowych i na klatkach schodowych w 7 budynkach będących w zasobie gminnym. 

11. Wykonano również wymianę stolarki drzwiowej dla budynków przy ul. 11 Listopada 80  
i 82, Żywieckiej 302, Cieszyńskiej 76 oraz mieszkań przy ul. 11 Listopada 7/7  
i Cieszyńskiej 26/4. 

12. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskano 
decyzję o pozwoleniu na budowę na remont budynków przy ul. Lipnickiej 64, 66 i 70,  
ul. 11 Listopada 20 i 22 / ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11, ul. Stefanii 
Sempołowskiej 30, ul. Wyzwolenia 6a oraz ul. Cieszyńskiej 109. Kontynuowane są prace 
projektowe, według zawartych umów, na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla budynków przy ul. Wzgórze 9 i 11, ul. Nad Niprem 12 oraz  
ul. Władysława Orkana 10a/ Nad Niprem 7. 

W 2019 r. Miasto prowadziło również prace inwestycyjne w zasobie mieszkaniowym 
Gminy:  
1. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych wykonana została przebudowa lokalu 

użytkowego na parterze budynku przy ul. 11 Listopada 24-26 - wydzielono dwa 
niezależne lokale usługowo-handlowe. Zakończone zostały prace związane  
z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodnej, przeciwpożarowej, zasilającej hydranty  
w lokalu użytkowym w budynku przy ul. 1 Maja 45-47. Wykonany został plac przy 
budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92. Zrealizowano II etap prac budowlanych 
dotyczący przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej 
na użytkową w budynku przy ul. Rynek 23 – inwestycja została zakończona. Wykonano 
termomodernizację budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 30. W budynku przychodni 
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przy ul. Komorowickiej 23 wykonano instalację monitoringu hybrydowego. Zrealizowano 
prace budowlane dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych 
na parterze oficyny budynku pl. Rynek 25/pl. Św. Mikołaja 12 na komorę śmietnika. 

2. Zakupiono i zamontowano szlaban przy wjeździe do budynku przy ul. Partyzantów  
62-62a od strony ul. Piotra Czajkowskiego. Utwardzono drogę dojazdową do budynku 
przy ul. Bartosza Głowackiego 3. Przeprowadzono modernizację instalacji kanalizacji 
sanitarnej dla budynków przy ul. Montażowej 2a i 11 Listopada 48. Wykonana została 
instalacja domofonowa w budynku przy ul. Mostowej 1. 

3. W zakresie realizacji prac projektowych prowadzonych w 2019 r. wykonano zamienną 
dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla 
przebudowy lokali przy ul. Zygmunta Krasińskiego 23/1 i ul. Partyzantów 62b. Została 
opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwą „Montaż platformy 
przyschodowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkania 
chronionego przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1”, dla której uzyskano pozytywną 
opinię Konserwatora Zabytków oraz zgodę Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych (Prawo Budowlane) w zakresie przeprojektowania 
schodów dla zlokalizowania zewnętrznej platformy przyschodowej dla osób 
niepełnosprawnych. Projektant złożył dokumentację w Urzędzie Miasta celem uzyskania 
pozwolenia na budowę. Ponadto ukończono prace projektowe i opracowana została 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla następujących zadań: 
a) wykonania przebudowy zjazdu z ul. Żywieckiej do działki 202/219, 
b) zagospodarowania terenu i wykonanie placu postojowego dla nieruchomości przy  

ul. Wyzwolenia 293 – rozpoczęcie prac dla tego zadania zaplanowano na 2020 r., 
c) termomodernizacji wraz z kolorystyką dla budynków przy ul. Władysława Reymonta 5 

i Wita Stwosza 16,  
d) przyłączenia do sieci ciepłowniczej i wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u 

wraz z wydzieleniem pomieszczeń sanitarnych w budynkach przy ul. Stefana 
Batorego 19 i 21 a realizację robót planuje się na 2020 r., 

e) przebudowy i modernizacji dróg osiedlowych na os. Stefana Żeromskiego wraz  
z remontem infrastruktury na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej. 
Realizacja zakresu prac przewidzianego w dokumentacji rozpocznie się w 2020 r. 

4. W trakcie są prace projektowe dotyczące wykonania remontu wraz z przyłączeniem do 
miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Cyniarskiej 10, ul. Jana Sobieskiego 21, 
25-25a, ul. 11 Listopada 48 i 74. Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budynków położonych  
w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 8, 10 i 224, ul. Partyzantów 13, ul. Olszówka 6,  
ul. Nad Niprem 12, ul. Władysława Orkana 10a/ Nad Niprem 8 – trwają prace 
projektowe. W trakcie realizacji są także prace projektowe na budowę kanalizacji 
deszczowej (odprowadzenia wód opadowych) dla budynku przy ul. Górskiej 94. 
Podpisano umowę projektową na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń  
z użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20a,b,c/ 
Listopadowej 47-49 (budynek po siedzibie Państwowej Straży Pożarnej). Prowadzone 
jest postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dotyczącej przebudowy budynków wraz z ich przyłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej dla budynków przy ul. Norberta Barlickiego 1, 3, 14-16 i 20,  
ul. 11 Listopada 3, 7 i 42 oraz ul. Cechowej. 

5. W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla pustostanów 
przy ul. Zygmunta Krasińskiego 25/ 3, 3a,3b i 27/2, 4, 5, 7, ul. Wyzwolenia 9/4 i 41/8,  
ul. Cechowej 10/5, ul. Władysława Broniewskiego 38/4, ul. NMP Królowej Polski 1/,  
ul. Szkolnej 3a/4, ul. Straconki 151,4, ul. Cieszyńskiej 33/1, ul. Towarzystwa Szkoły 
Ludowej 17/12, ul. Wita Stwosza 8/9, ul. Jana Sobieskiego 45/5, ul. Komorowickiej 26/3  
i pl. Wojska Polskiego 5/3. 

6. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe ścian budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 
13a od strony szpitala, budynku przy ul. Cieszyńskiej 33, ul. Wita Stwosza 7  
i ul. Żywieckiej 99. 



79 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

7. Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu wentylacji i izolacji 
przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń przedszkola zlokalizowanego w budynku przy  
ul. Karpackiej 119. 

8. Wykonano dobudowę brakujących przewodów kominowych w budynku przy  
ul. Cieszyńskiej 69, w lokalu użytkowym przy ul. Wyzwolenia 45, lokalu mieszkalnym 
przy ul. Sikornik 12/6 i pustostanach przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21/3 i 5,  
ul. Straconki 21/4 oraz przy pl. Ratuszowym 4/18. 

9. W ramach walki z „niską emisją”, w celu redukcji negatywnych skutków opalania 
mieszkań paliwem stałym Miasto zleca wykonywanie etażowych, gazowych instalacji 
centralnego ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych. Tego rodzaju 
instalacje c.o. zostały wykonane w pustostanach zlokalizowanych przy ul.: 1 Maja 16/5, 
ul. Stefanii Sempołowskiej 45/1, ul. Stanisława Wyspiańskiego 16/2, ul. Listopadowej 
79/1, ul. 11 Listopada 78/15, ul. Wiktora Przybyły 11/9, ul. Cechowej 5/4 i 5, ul. Adama 
Mickiewicza 9/1 i 9a/2, ul. Olszówka 20/1,3 i 9 oraz 6/2, ul. Ratuszowej 3/3,  
ul. Władysława Orkana 16/1a i 2, ul. Teodora Sixta 9/2, ul. Piotra Skargi 5/8,  
ul. Partyzantów 29/6, ul. Norberta Barlickiego 22/10, ul. Zygmunta Krasińskiego 21/3,  
ul. kpt Aleksandra Kunickiego 7/2, ul. Straconki 21/4, ul. Zielonej 12/4, ul. Juliusza 
Słowackiego 26/4, 4a, i 5, a także pl. Józefa Niemczyka 4/3, ul. Ratuszowym 4/18  
i ul. Adama Mickiewicza 10/2. Wybudowano instalacje centralnego ogrzewania  
w lokalach mieszkalnych przy ul. Gazowniczej 21/2, ul. Wyzwolenia 17/7, ul. Olszówka 
20/6, ul. Władysława Orkana 16/1, ul. Stefana Batorego 23/4 i ul. Zygmunta 
Krasińskiego 21a/4. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na 
wykonanie instalacji c.o. w 2 mieszkaniach na poddaszu budynku przy ul. Cieszyńskiej 
109 i ul. Zygmunta Krasińskiego 25/6. Trwają prace projektowe związane 
z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokali 
mieszkalnych przy ul. Jana Sobieskiego 132 i ul. Pocztowej 30 oraz mieszkań 
zlokalizowanych przy ul. Lipnickiej 113/1, ul. Konstantego Damrota 9/5, ul. Solnej 12a/3, 
ul. Wita Stwosza 7/9 i ul. Zygmunta Krasińskiego 25/6. 

10. Ze środków Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” 
podpisano trzy umowy na wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego 
ogrzewania dla 25 lokali mieszkalnych wyłonionych w ramach przeprowadzonego 
konkursu. Zlikwidowano łącznie 69 pieców na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych 
przy: ul. 3 Maja 9/2, ul. Juliusza Słowackiego 6a/1, 2/5, 69/7, ul. Nad Niprem 12/3 i 2/12,  
ul. Żywieckie Przedmieście 8/3, ul. 11 Listopada 42/4, ul. Waleriana Łukasińskiego 10/2, 
ul. Stanisława Wyspiańskiego 12/6, ul. Żywiecka 87/4, ul. Grunwaldzka 22B/4,  
ul. Partyzantów 29/7, ul. Stefana Batorego 24/5, ul. Komorowicka 37/1, ul. Piotra Skargi 
8/2, ul. Wiktora Przybyły 11/2, ul. Cieszyńska 21/6, ul. Twórcza 11/13, ul. Lipnicka 8/1,  
ul. Bohaterów Westerplatte 21/6, ul. Karpacka 7/3, oraz pl. Wolności 4/5, Opatrzności 
Bożej 20/7 i Żwirki i Wigury 5/7. Dodatkowo, z pozyskanej w 2019 r. dotacji celowej na 
wykonanie instalacji gazowego centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, 
wykonano nowe instalacje w 19 lokalach, tym samym likwidując następnych 32 piece 
kaflowe. Są to następujące lokalizacje: ul. Władysława Orkana 18/6, ul. Nad Potokiem 
117/4, ul. Lipnicka 5/3, ul. Olszówka 29/2, ul. Sikornik 10/1 i 3, ul. Piotra Czajkowskiego 
5/1 i 5, ul. Wzgórze 19/9, ul. Solna 12a/1, ul. Jana Sobieskiego 62/3a, ul. Norberta 
Barlickiego 1/8a, ul. 1 Maja 12a/9, ul. Cieszyńska 69/3, ul. Wita Stwosza 7/6,  
ul. Partyzantów 74/7a, ul. Urzędnicza 3/3, ul. Warszawska 1/4 oraz pl. Żwirki i Wigury 
9/10. Wykonano instalacje gazowego ogrzewania etażowego w lokalach użytkowych 
przy ul. Piastowskiej 2, ul. Partyzantów 98, ul. Wyzwolenia 45, ul. Wzgórze 19. 
Poniesiono nakłady na wykonanie instalacji centralnego etażowego ogrzewania w lokalu 
użytkowym przy ul. Norberta Barlickiego 2. W ramach adaptacji budynku usługowego 
przy ul. Ikara 2 na żłobek wykonano instalację gazowego ogrzewania wraz  
z termomodernizacją budynku. Opracowana została kompletna dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa na wykonanie instalacji etażowego c.o. dla lokalu użytkowego 
przy ul. Grunwaldzkiej 22a. W trakcie realizacji są prace projektowe na wykonanie 
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instalacji etażowego c.o. dla lokali użytkowych przy ul. Jana Sobieskiego 132  
i ul. Lipnickiej 60. 

11. W ramach przeprowadzanych remontów pustostanów realizowano również prace  
o charakterze inwestycyjnym. Wykonano roboty budowlane dotyczące połączenia dwóch 
lokali mieszkalnych – pustostanów w jeden w budynku przy ul. Władysława Orkana 
16/1a i 2. Wydzielono łazienki w lokalach mieszkalnych stanowiących pustostany 
zlokalizowane w budynku przy pl. Ratuszowym 4/18 oraz 5 lokalach mieszkalnych  
w budynku przy ul. Czerwonej 5. Dokonano również zmiany sposobu użytkowania 
pomieszczenia gospodarczego na mieszkanie nr 10 w przedmiotowym budynku. 

12. W ramach realizacji zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” wykonane zostały audyty 
energetyczne z ekspertyzą ornitologiczną oraz studium wykonalności z analiza 
finansową dla wytypowanych 13 lokalizacji w Bielsku-Białej w ramach poddziałania 1.7.1 
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w woj. śląskim. Są to budynki 
gminne zlokalizowane przy ul. Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7, Sikornik 12a 
(zaplanowane na 2019 r. roboty budowlane zostały zakończone), Lipnickiej 64, 66 i 70, 
Wyzwolenia 6a oraz ul. 11 Listopada 20 i 22 / ks. Stanisława Stojałowskiego 9  
i 11(realizacja prac planowana została na 2020r.) oraz ul. Jana Sobieskiego 13 i 19. 

13. W celu realizacji zadania „Opracowanie projektów funkcjonalno-użytkowych dla 
budynków objętych rewitalizacją obszarów miejskich” opracowano programy 
funkcjonalno-użytkowe dla sześciu budynków usytuowanych w Bielsku-Białej przy  
pl. św. Mikołaja 7, ul. Rynek 32/Kościelna 1, ul. Cieszyńskiej 18, ul. Józefa Pankiewicza 
7, ul. Jana Sobieskiego 2-4 i 19 (wnętrze budynku). Wykonano także studium 
wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla budynków przy ul. Józefa Pankiewicza 
7, ul. Cieszyńskiej 18; ul. Jana Sobieskiego 2-4, 13 i 19, Rynek 32/Kościelna 1,  
ul. Wzgórze 11 oraz ul. 11 Listopada 20 i 22 /ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz 
przy pl. Rynek 11 i 16, św. Mikołaja 7 i 12. 

14. W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego  
w Bielsku-Białej” w 2019 r. wykonano przebudowę z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Piotra 
Bardowskiego 4/5 oraz zrealizowano II etap prac budowlanych związanych  
z przebudową budynków przy ul. Żywieckiej 131 i ul. Karpackiej 170 – zakończenie prac 
budowlanych planowane jest na 2021 r. 

15. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków przy  
ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej”, w wyniku przeprowadzonych postępowań 
przetargowych wybrano wykonawców i podpisano umowy na realizację prac 
budowlanych - etap I został zrealizowany w 2019 r., etap II zostanie wykonany w 2020 r. 

Ponadto w 2019 r. wyremontowano 252 pustostany (w tym 60 lokali przeznaczonych 
na najem socjalny, 181 na najem na czas nieokreślony i 11 na tymczasowe pomieszczenia), 
w większości z nich wprowadzając w miejsce ogrzewania węglowego – ogrzewanie gazowe. 
Liczba ta zwiększyła się w porównaniu do roku 2018, w którym wyremontowano 204 
pustostany.  

Kolejnym elementem gospodarowania zasobem jest jego aspekt finansowy.  
W 2019 r. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, w porównaniu z założeniami  
w Programie, nie uległy zmianie. Przychody z poszczególnych źródeł zakładane  
w Programie w 2019 r. przedstawiały się następująco: 
 

Treść 
Prognoza/Program 2019 r. 

[w zł] 

Wykonanie 2019 r. 

[w zł] 

PRZYCHODY 34 688 899,38 39 739 562,39 

Czynsze lokali mieszkalnych 16 988 899,38 16 902 190,67 
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Czynsze lokali użytkowych 11 400 000,00 11 554 287,22 

Inne przychody z najmu 800 000,00 925 245,11 

Dotacje przedmiotowe: 1 000 000,00 6 603 185,00 

Różne dochody (w tym wynagrodzenia 

za bezumowne zajmowanie lokali) 
4 500 000,00 3 754 654,39 

 

W 2019 r. koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym koszty remontów 
oraz koszty zarządu na wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, przedstawiały się 
następująco: 
 

Treść 
Prognoza/Program 2019 r. 

[w zł] 

Wykonanie 2019 r. 

[w zł] 

OGÓŁEM KOSZTY 34 642 341,14 43 298 131,68 

Bieżąca eksploatacja 16 617 706,71 20 498 337,79 

Remonty: 

- budynki Gminy 

- budynki wspólnot mieszkaniowych 

4 800 000,00 

3 420 049,00 

10 731 975,88 

4 815 718,00 

Modernizacje 4 200 000,00 1 407 250,00 

Koszty zarządu we wspólnotach 5 604 584,95 5 844 880,01 

 
Zwiększenie dotacji z budżetu Miasta pozwoliło na wyremontowanie większej ilości 

lokali i budynków niż zaplanowano. 
Jednym ze źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy pochodzące  

z czynszów najmu. Wysokość czynszów w zasobie mieszkaniowym Gminy ustalona została 
zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie. Stawka bazowa czynszu ustalona została 
zarządzeniem Nr ON.0050.487.2015/ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  
29 czerwca 2015 r. w sprawie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy Bielsko-Biała – zgodnie z zasadami polityki czynszowej 
przewidzianymi w Programie. Stawka bazowa nie uległa zmianie (4,00 zł/m2). Wartość 
ujemnych i dodatnich punktów nie zmieniła się. W wyniku tych zmian, maksymalne stawki 
czynszu nie przekraczają 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W dacie wydania zarządzenia 
3% wartości odtworzeniowej odpowiadało stawce 9,11 zł/m2, a maksymalna stawka ustalona 
na poziomie 9,10 zł/m2 w 2018 r. nie uległa zmianie. Dotychczasowe stawki czynszu od 
kwoty bazowej w dół pozostają bez zmian. Indywidualne stawki czynszu dla poszczególnych 
lokatorów ustalane są w oparciu o cechy użytkowe lokali poprzez stosowanie czynników 
podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu zgodnie z § 26 Programu. 

W stosunku do najemców o niskich dochodach stosowane są (na bieżąco, w miarę 
składanych przez lokatorów wniosków) obniżki dochodowe zgodnie z tabelą zamieszczoną  
w § 32 ust. 2 Programu. W 2019 r. złożono 569 wniosków o obniżkę dochodową czynszu,  
z czego pozytywnie zweryfikowano 505 wniosków. Z liczby tej 352 wnioskodawcom 
udzielono 60% obniżki czynszu, 91 wnioskodawcom 40% obniżki oraz 62 wnioskodawcom 
20% obniżki. W 49 przypadkach odmówiono udzielenia obniżki, natomiast 15 wniosków, na 
dzień 31 grudnia 2019 r. nadal było rozpatrywanych. Łączna kwota udzielonych obniżek 
czynszu w 2019 r. spadła w stosunku do roku 2018 (w 2018 r. wyniosła 1 004 071,21 zł) 
i wynosi 984 373,76 zł. 
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W ramach poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta organizowane są przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych, związane  
z planowanymi remontami budynków lub w związku z planowaną sprzedażą. W roku 2019 
wskazano 28 lokali zamiennych: 4 lokale zamienne dla rodzin z budynku położonego przy  
ul. Jana Kochanowskiego 1 i 5, 3 lokale zamienne dla rodzin z budynku położonego przy  
ul. Stefanii Sempołowskiej 30, 3 lokale dla rodzin z ul. Granicznej 4 i 6, 1 lokal dla rodziny 
zamieszkałej przy ul. Józefa Pankiewicza 5, 1 lokal dla rodziny zamieszkałej przy ul. Jana 
Sobieskiego 19, 1 lokal dla rodziny zamieszkałej przy ul. Łukowej 15, 1 lokal dla rodziny 
zamieszkałej przy ul. Partyzantów 29, 1 lokal dla rodziny zamieszkałej w placówce 
oświatowej przy ul. Żywieckiej, 2 rodziny otrzymały lokale zamienne po pożarze przy  
ul. Straconki 166, a 4 rodziny otrzymały lokale po pożarze budynku przy ul. Cieszyńskiej 51, 
7 lokali zamiennych wskazano na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w związku z obowiązkiem 
zapewnienia lokali zamiennych przez zarządcę drogi na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 W toku jest realizacja przekwaterowań z budynków przy: ul. Rynek 22 (1 rodzina),  
ul. Rynek 8 (1 rodzina), ul. Sobieskiego 191 (1rodzina), ul. Wyzwolenia 25 (1 rodzina),  
ul. Józefa Pankiewicza 7 (5 rodzin), ul. Kościelnej 1/Plac Św. Mikołaja 7 (4 rodziny), ul. Jana 
Sobieskiego 2-4 (5 rodzin), ul. Kazimierza Brodzińskiego 2/5 Szkoła Podstawowa Nr 6  
(1 rodzina), ul. Sobieskiego 13 (3 rodziny), ul. Sobieskiego 19 (2 rodziny), ul. Karpacka 170 
(1 rodzina), ul. 11 Listopada 22 (3 rodziny), ul. Żywiecka 113 (4 rodziny). Ponadto, w terminie 
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zrealizowano 8 zamian dobrowolnych. 
Dodatkowo, w celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem Gminy, 
dokonano 18 zamian na podstawie § 13 ust 1 i 2 Zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała stanowiących załącznik Nr 1 do 
uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXVI/792/2004 z dnia 16 marca 2004 r. oraz § 35 
ust 1 i 2 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 
Bielska-Białej, stanowiących załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
Nr XLII/89/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. 

W kontekście dążenia do racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
istotną kwestią są działania windykacyjne. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w celu 
poprawy skuteczności windykacji należności z tytułu czynszu najmu i wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie z lokali, m.in. nawiązuje bezpośredni kontakt z najemcami, 
mającymi problemy z terminowym regulowaniem opłat za zajmowany lokal, w celu udzielania 
informacji o możliwości skorzystania z dostępnych form pomocy. W wyniku działań 
windykacyjnych podejmowanych przez ZGM, w 2019 r. odnotowany został spadek 
należności za lokale mieszkalne (łącznie czynsz i odszkodowanie za bezumowne 
zajmowanie lokalu) o kwotę 472 701,59 zł - na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie z tytułu 
zajmowania lokali mieszkalnych wynosiło 11 041 870,91 zł.  
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(Informacje przygotowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego) 

,,Program Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do 2020 roku” został 
przyjęty uchwałą nr XIX/537/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2007 r. 
Zarządzeniem nr ON.0050.3524.2014.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 1 sierpnia 
2014 r. został powołany Zespołu ds. wdrażania wyżej wymieniowego Programu. 

Przyjęty program określa podstawowe potrzeby oraz kierunki i działania związane  
z rozwojem gospodarczym, społecznym i przestrzennym Miasta. Za wskazany w powyższej 
uchwale główny cel polityki mieszkaniowej przyjęto wzrost liczby mieszkań na terenie miasta 
Bielska-Białej. Ponadto zwrócono uwagę na istotę pomocy mieszkaniowej najuboższym 
gospodarstwom domowym oraz na poprawę standardu zasobów mieszkaniowych i jakości 
zamieszkania. 

Przeprowadzony monitoring ,,Programu Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-
Białej do roku 2020” za 2019 r. zawiera zestawienie danych otrzymanych od następujących 
wydziałów i jednostek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Wydziału Nieruchomości, 
Wydziału Inwestycji, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Biura ds. Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich.  

Zebrane w ramach monitoringu dane dotyczyły:  
1. Wykazu gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i wielorodzinne: w roku 2019 ilość działek przeznaczonych na ten cel 
wynosiła 44. Ich łączna powierzchnia liczyła 93 996 m2, w tym pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne 58 539 m2, natomiast pod budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne 35 457 m2. W porównaniu z rokiem 2018 ilość działek oraz ich łączna 
powierzchnia nieznacznie zmalała. 

2. Ilości oddanych do użytku nowych mieszkań komunalnych: według danych za 2019 r. nie 
zostały oddane do użytku żadne nowe mieszkania komunalne. Również w roku 2018 r. 
nie oddano żadnych nowych mieszkań komunalnych. 

3. Ilości mieszkań uzyskanych w wyniku adaptacji strychów i poddaszy: zgodnie  
z otrzymaną informacją w 2019 r. nie uzyskano żadnego mieszkania w wyniku takiej 
adaptacji. W 2018 r. sytuacja była podobna. 

4. Ilości lokali pozyskanych z innych zasobów: w badanym roku Wydział Nieruchomości 
Urzędu Miejskiego przekazał w zarząd ZGM budynek przy ul. Przy Torach 21. Budynek 
traktowany jest jako 1 lokal. Ponadto Gmina nabyła lokal mieszkalny przy ul. Piwowarskiej 
3/1A oraz nabyła ´ udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 
33, położonym przy ul. Międzyrzeckiej. Dla porównania w 2018 r. liczba lokali 
pozyskanych z innych zasobów wyniosła 2. 

5. Ilości wyremontowanych i zasiedlonych pustostanów: w 2019 r. liczba ta wynosiła 252. 
Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego, w którym ilość ta wyniosła 204.  

6. Ilości zweryfikowanych umów najmu i wypowiedzianych umów najemcom mających 
zaspokojone potrzeby mieszkaniowe: w 2019 r. wśród zweryfikowanych umów najmu 
wypowiedziano 23 z nich. W 2018 r. tego rodzaju umów było 5.  

7. Poziom nakładów finansowych gminy na remonty i modernizacje zasobu mieszkaniowego 
gminy mierzony corocznie, w stosunku do roku poprzedniego: wydatki na remonty zasobu 
mieszkaniowego zarządzanego przez ZGM w 2019 r. wyniosły 26 802 672,96 zł. Dla 
porównania w 2018 r. na ten cel przeznaczono kwotę 19 349 925,25 zł. Z kolei wydatki na 
pustostany w 2019 r. wyniosła 4 198 184,97 zł. W 2018 r. kwota przeznaczona na ten cel 
była niższa gdyż wyniosła 3 561 634,22 zł.  

8. Wysokość czynszu w zasobach ZGM: średnia stawka czynszu za lokal mieszkalny  
w zł/m2 w 2019 r. wynosiła 5,99. Porównując dane za 2018 r. stawka ta wynosiła 5,80 
zł/m2. 

W monitoringu znalazła się również informacja o przyjęciu przez Radę Miejską  
w Bielsku-Białej w 2019 r. w drodze głosowania Sprawozdania Nr RO.0057.1.2019 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania 

Program Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do roku 2020 



84 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej 
na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”. 
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(Informacje przygotowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków) 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.), zgodnie z § 87.1 nakłada na Prezydenta Miasta 
obowiązek sporządzania na okres 4 lat Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.  

W związku z powyższym Miejski Konserwator Zabytków utworzył Gminny Program 
Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała na lata 2018-2021, który stanowi 
bezpośrednią kontynuację wcześniejszego programu z lat 2014-2017. Dokument ten przyjęty 
został uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLV/892/2018 z dnia 25 października  
2018 r.  

Jedną z podstaw do sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest 
Gminna Ewidencja Zabytków, która jest zbiorem otwartym, wymagającym ciągłej aktualizacji, 
w związku z tym przez cały rok prowadzone były działania mające na celu weryfikację ww. 
listy w terenie. 

Jednym z kierunków przyjętego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest 
utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na poziomie pozwalającym na trwałe 
zachowanie i wyeksponowanie jego walorów. W 2019 r. Miejski Konserwator Zabytków 
realizując powyższy kierunek brał udział m. in. w remontach obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków będących własnością prywatną. Udzielił dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na podstawie uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej nr LXIII/2028/2006 z dnia 10 października 2006 r. W 2019 r. na ten cel 
przeznaczone zostały środki w wysokości 257 831,09 zł wykonane zostały następujące 
prace: 
1. Sporządzenie projektu i remont ogólnodostępnego węzła sanitarnego wraz ze wszystkimi 

instalacjami i stolarką w domu pogrzebowym na cmentarzu żydowskim znajdującym się 
przy ul. Cieszyńskiej 92 w Bielsku-Białej dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-
Białej – 80 000,00 zł. 

2. Remont elewacji północnej kamienicy przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla 
właścicieli nieruchomości przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych 
– 30 231,69 zł. 

3. Remont konserwatorski elewacji i dachu wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych 
i remontem klatki schodowej w kamienicy przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej dla 
właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej - osoba fizyczna –  
147 599,40 zł. 

Dodatkową pomocą dla osób prywatnych jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną 
wykonane remonty elewacji. W ramach tej uchwały w 2019 r. udzielono zwolnień od podatku. 

Dzięki tym uchwałom uzyskano efekt odrestaurowanych, całych fragmentów pierzei 
w głównych ciągach komunikacyjnych Miasta. Działania te inspirują kolejnych właścicieli 
kamienic do wykonania renowacji i skorzystania z dostępnych ulg. Dzięki temu zahamowany 
zostaje proces degradacji substancji zabytkowej. 

Zadania określone w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami wykonywane były 
również za pomocą instrumentów prawnych. Miejski Konserwator Zabytków, zgodnie  
z zawartym przez Wojewodę Śląskiego i Prezydenta Miasta Bielska-Białej Porozumieniem 
Nr.ON.II.031.60.2015 z dn. 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia  
od Wojewody Śląskiego niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków min: 
uzgodnił 75 pozwoleń na budowę, 38 decyzje o warunkach zabudowy w odniesieniu  
do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz wydał 147 opinii  
i zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego 
zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała 

na lata 2018-2021 
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Zadania te stanowią bezpośrednie narzędzie do ochrony zabytków poprzez nadzór 
planowanych inwestycji przy obiektach zabytkowych i mają bezpośredni wpływ  
na kształtowanie przestrzeni miejskiej. 

Każde działanie przywracające jakość przestrzeni publicznej, fragmentom Miasta czy 
pojedynczym budynkom daje kolejną szansę na wskrzeszenie nowych sił w uśpionych 
organizmach. W związku z tym wszelkie działania podejmowane przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków prowadzą do zachowania dziedzictwa materialnego i dorobku 
kulturowego naszego Miasta. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Komunikacji na podstawie danych MZK w Bielsku-
Białej)  

Uchwałą nr XXXVIII/910/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r. 
przyjęto do realizacji Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
miasta Bielska-Białej na lata 2014 – 2023 (zwany dalej Planem), którego zakres jest zgodny  
z art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 684). 

Głównym wyzwaniem postawionym w Planie jest zrównoważony rozwój publicznego 
transportu zbiorowego na terenie miasta Bielska-Białej, z uwzględnieniem: 
1. Oczekiwań społecznych mieszkańców. 
2. Rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu. 
3. Nowoczesnych koncepcji zachęcających do korzystania z transportu zbiorowego. 
Pozostałe cele szczegółowe, zawarte w Planie to: 
1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu, przy uwzględnieniu potrzeb 

przewozowych osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 
2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego poprzez dostosowanie 

oferty przewozowej do oczekiwań, postulatów i potrzeb pasażerów. 
3. Integracja systemu transportowego w zakresie usług przewozowych oraz potrzeb 

wynikających z kierunków polityki państwa, w niezbędnym zakresie dotyczącym linii 
komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich. 

4. Wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru. 
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia 

mieszkańców. 
Realizacja powyższych celów, ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości 

usług publicznego transportu zbiorowego, ich ogólnej dostępności oraz efektywności 
funkcjonowania, daje szansę na to, że będzie on stanowił realną alternatywę dla transportu 
indywidualnego. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie, usługi publicznego autobusowego 
transportu zbiorowego były w 2019 r. wykonywane przez samorządowy zakład budżetowy – 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej (zwany dalej MZK) na terenie miasta Bielsko-
Biała oraz gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilkowice, Bestwina i Jasienica - na mocy 
zawartych z nimi porozumień komunalnych, w ramach sieci komunikacyjnej złożonej z: 
1. 42 miejskich linii komunikacyjnych o nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13W, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 BIS, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35L, 35S, 
36, 37, 38, 56BIS; D, 

2. 6 podmiejskich linii komunikacyjnych o nr: 25, 50, 51, 52, 56, 57, 
3. 2 nocnych linii komunikacyjnych o nr: N1, N2, 
4. 4 specjalnych linii komunikacyjnych dla kibiców meczy piłkarskich o nr: 101, 102, 103, 

104). 
W ramach ww. usług przewozowych w 2019 r. wykonano 7 867 798 wozokilometry, 

osiągając wskaźnik regularności kursowania na poziomie 99,80%. 
Oprócz obsługi regularnych linii autobusowych, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 

Miasta, MZK zapewnił również przewozy: 
1. Dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta, angażując 

do tego zadania w dni robocze autobusy klasy MINI. Pojazdami tymi wykonano 117 044 
wozokilometry. 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta 

Bielska-Białej na lata 2014-2023 
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2. Dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, angażując do tego 
zadania 9 busów wyposażonych w windy. Pojazdami tymi wykonano 167 966 
wozokilometry. 

Realizując wymagania dotyczące pożądanego przez pasażerów standardu 
autobusów, określonego w Planie, MZK - według stanu na dzień 31.12.2019 r. - 
wykorzystywał do realizacji przewozów pasażerskich 131 autobusów, z których:  
1. 93,13% zalicza się do pojazdów niskopodłogowych, a pozostałych 12 szt. do tzw. 

Niskowejściowych, 
2. 75,57% to tabor klasy MAXI, o długości 12 metrów (89 szt.) i 10,5 metrów (10 szt.), 

kolejne 15,27% to autobusy przegubowe klasy MEGA o długości 18 metrów (20 szt.), 
najmniej liczne są pojazdy klasy MINI (8-metrowe) - 12 szt. (tj. 9,16%), 

3. 100% spełniało wymagania norm emisji spalin EURO, z czego aż 75,57% (99 szt.) tych 
najbardziej restrykcyjnych: EURO 6, EURO 5 EEV oraz EURO 5, 

4. 46,56% (61 szt.) było wyposażonych w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, 
5. 76,34% (100 szt.) to flota z zamontowanym monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.  

Średni wiek taboru autobusowego MZK w 2019 r. wyniósł blisko 7,94 roku. 
Zawarte w Planie opłaty za przewóz oraz inne opłaty, o których mowa w ustawie 

Prawo przewozowe – były w 2019 r. uregulowane: 
1. Uchwałą Nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r.  

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
świadczone przez samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Komunikacyjny  
w Bielsku-Białej. 

2. Uchwałą Nr XXVII/686/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2013 r.  
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej  
w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego.  

Ostatnia zmiana cen biletów, mająca głównie na celu ujednolicenie i uproszczenie 
taryfy na liniach miejskich i podmiejskich, została wprowadzona 1 maja 2012 r. Wówczas, 
m.in. ceny biletów normalnych i ulgowych na liniach podmiejskich, zostały obniżone do 
poziomu z 2000 r., tj.: bilety normalne z kwoty 3,40 zł na 3,00 zł, a ulgowe z 1,70 zł na  
1,50 zł.  

Analizując wspomniany w Planie popyt na usługi przewozowe należy wskazać, że  
z usług MZK w 2019 r. skorzystało ok. 26 498 tys. pasażerów, co w porównaniu do  
2018 r. stanowi wzrost o blisko 101 tys. osób. 

Opisane w Planie standardy dotyczące przystanków komunikacyjnych 
zlokalizowanych na terenie Miasta reguluje uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała (z późn. zm.).  

Liczba przystanków obsługiwanych przez autobusy MZK w 2019 r. to 432.  
Z przystanków komunikacyjnych korzystają również pasażerowie 20 innych przewoźników 
(PKS Bielsko-Biała sp. z o. o., PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o. o. oraz przewoźnicy 
prywatni).  

Komunikacja publiczna (miejska) w Bielsku-Białej w 2019 r. była finansowana 
z trzech źródeł: 
1. przychodów ze sprzedaży biletów, 
2. dopłat z budżetu miasta i gmin ościennych, 
3. innych przychodów uzyskiwanych przez MZK w Bielsku-Białej z tytułu prowadzonej 

działalności. 
Główną pozycją dochodów MZK w 2019 r. były wpływy z działalności podstawowej,  

tj. z przewozów pasażerskich (sprzedaż biletów). Przychody te w 2019 r. wyniosły 25 587 
tys. zł i były niższe w ujęciu wartościowym o 60 tys. zł., w porównaniu do przychodów  
w 2018 r.  

Pozostałe wpływy MZK z tytułu: wynajmu autobusów, opłat dodatkowych, badań 
technicznych pojazdów, sprzedaży reklam i innej działalności, wyniosły łącznie 2 058 tys. zł. 
Dotacja przedmiotowa (rekompensata) z budżetu Miasta wyniosła 28 583 tys. zł.  
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Główne pozycje wydatków w MZK to: 
1. Wynagrodzenia pracowników, które (wraz z pochodnymi) stanowią w strukturze kosztów 

58,82%, co daje łączną kwotę: 33 645 tys. zł. 
2. Paliwa, oleje, smary – 13 383 tys. zł (23,40% kosztów). 
3. Części zamienne, ogumienie, inne materiały – 5 149 tys. zł (9,01% kosztów). 
4. Media (woda i ścieki, energia elektryczna, energia cieplna) – 646 tys. zł (1,13% kosztów). 

Najważniejsze cechy transportu zbiorowego realizowanego przez MZK: 
1. Rozbudowana sieć komunikacyjna zapewniająca wiele bezpośrednich połączeń. 
2. Jednolita i prosta taryfa biletowa, umożliwiająca skuteczną kontrolę biletową, przy 

niewielkich kosztach jej realizacji. 
3. Sukcesywna modernizacja taboru autobusowego oraz obiektów i wyposażenia zaplecza 

technicznego Zakładu. 
4. Realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju MZK, polegającej m.in. na 

wprowadzaniu kolejnych udogodnień dla pasażerów, takich jak rozwijanie systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej. 

W zakresie realizacji celów i standardów opisanych w Planie, w 2019 r. zrealizowano 
zadania inwestycyjne na kwotę 705,9 tys. zł, w tym m.in. zakupiono dwa busy 
przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz nowe wiaty przystankowe.  

Ponadto w 2019 r. m.in.: 
1. Poprawiono efektywność funkcjonowania systemu transportowego poprzez dostosowanie 

oferty przewozowej do postulatów i potrzeb mieszkańców, tzn.: 
a) zrealizowano wniosek dot. zmian w rozkładach jazdy na 14 liniach komunikacyjnych, 
b) skorygowano trasę przejazdu linii nr 7 poprzez całoroczne wydłużenie do przstanku 

„Szyndzielnia”, 
c) uruchomiono wariantowe połączenia do Parku Przemysłowego linią 24, 
d) skorygowano przebieg linii 12 (obsługa ul. Matyldy Linert), 
e) Wydłużono linię 56 do przystanku Bestwina Centrum. 

Ponadto wykonano dodatkowo 6 tys. wozokilometrów w zakresie obsługi 
komunikacyjnej imprez masowych organizowanych przez Miasto (np. Dni Bielska-Białej, 
Bieg Fiata, Pożegnanie lata, itp.) oraz imprez sportowych (głównie meczy piłkarskich). 

2. Udoskonalono system informacji pasażerskiej poprzez: 
a) uruchomienie dedykowanej transportowi publicznemu strony internetowej 

komunikacja.bielsko.pl, 
b) wprowadzenie negatywów na wyświetlaczach zewnętrznych w autobusach, 

informujących o zmianie trasy przejazdu linii autobusowej, 
c) wprowadzenie żółtych formatek dla rozkładów jazdy linii, których trasa jest czasowo 

zmieniona, 
d) wprowadzenie schematów informujących o zmianach w przebiegu linii. 

3. Polepszono jakość infrastruktury przystankowej poprzez budowę i oddanie do użytku  
18 nowych wiat. 

Działalność oraz rozwój Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej  
w formule organizacyjno–prawnej zakładu budżetowego nie były możliwe do kontynuowania 
z uwagi na jego ograniczony potencjał i nieperspektywiczny charakter. Dlatego też w 2019 r. 
przeprowadzony został proces przygotowawczy do przekształcenia samorządowego zakładu 
budżetowego w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem gminy Bielsko-Biała (status 
podmiotu/operatora wewnętrznego). Dzięki temu, od 1 stycznia 2020 r., Miejski Zakład 
Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o., jako Operator, realizuje zadania przewozowe  
na rzecz Organizatora publicznego transportu zbiorowego, tzn. miasta Bielsko-Biała  
na podstawie zawartej stosowej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej) 

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała na lata 2017-2019” (na podstawie art. 21 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U.2019.1437 j.t ze zmianami) został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Plan jest 
przygotowywany, realizowany oraz finansowany przez AQUA S.A. 

W ramach planu w latach 2017-2019 były realizowane inwestycje w zakresie budowy 
(wymiany) istniejącej sieci wodociągowej, budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz 
przeprowadzono modernizację infrastruktury służącej ujmowaniu i uzdatnianiu wody oraz 
oczyszczaniu ścieków. Celem modernizacji sieci była poprawa jakości wody dostarczanej 
klientom oraz zwiększenie szczelności systemu, co pozwoliło na jeszcze bardziej racjonalne 
wykorzystywani wody.  

W 2019 r. zostały wykonane poniższe prace inwestycyjne i modernizacyjne:  
1. Budowa nowych sieci kanalizacyjnych – 25,7 km, w rejonie ul. Pod Kasztanem  

i 13 Zakrętów, Janowickiej, Deszczowej, Zagrody, Barkowskiej, Szczerej, Zosi, Klasyków, 
Gładkiej, Architektów, Braterskiej, Łuczników, Karpackiej, Hałcnowskiej, Żywieckiej – 
rejon Stalownika. 

2. Budowa nowych sieci wodociągowych – 2,4 km, w rejonie ul. Księży Las, Zuchów, 
Francuskiej. 

3. Modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych – 2,8 km, m.in. w ul. Żywieckiej, Teofila 
Lenartowicza, Jutrzenki, Podgórze, Włodzimierza Majakowskiego, Juliana Tuwima, 
Wczasowej, Wschodniej, Waleriana Łukasińskiego, Jaśminowej. 

4. Modernizacja istniejących sieci wodociągowych - 12,3 km, m.in. w rejonie ul. Zagrody, 
Relaksowej, Klasyków, Agronomówka, Księży Las, Mieczysława Karłowicza, Adama 
Asnyka, Barkowskiej, Bystrej, Teofila Lenartowicza, Jutrzenki, Podgórze, Juliana Tuwima, 
Jaśminowej, Barkowskiej, Łuczników, Działowej, Karpackiej, Szafirowej, Jantarowej, 
Perłowej, Nowiny, Krakusa, Topazowej, Międzyrzeckiej, Dworcowej. 

5. Modernizacja obiektów związanych z gospodarką ściekową- m.in. : modernizacja systemu 
oczyszczania ścieków OS Komorowice - budowa instalacji podczyszczania odcieków  
z odwirowania osadów. 

Nakłady finansowe na przeprowadzone w 2019 r. inwestycje oraz remonty urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wyniosły 30 595 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała na lata 2017-2019 



91 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

 

 

(Informacje przygotowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej) 

„Uproszczony plan urządzenia Lasu Komunalnego Gminy Bielsko-Biała na lata 2011-
2020” (na podstawie art.19 ust.2 w związku z art.18 ustawy o lasach (Dz.U.2018.2129 t.j.  
ze zmianami) został zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta.  

Celem planu jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, sprawowanie 
nadzoru nad gospodarką leśną oraz naliczanie podatku leśnego. 

Gospodarka leśna jest prowadzona w oparciu o Uproszczony plan urządzenia Lasu, 
opracowany dla terenów leśnych gminy Bielsko-Biała. Plan zostaje opracowany na okres  
10 lat i w tym czasie jest podstawowym dokumentem techniczno-prawnym do prowadzenia 
na tych terenach zrównoważonej gospodarki leśnej (art. 7 ustawy o lasach).  

Podmiotem odpowiedzialnym za konserwację i pielęgnację terenów Lasu 
Komunalnego Gminy Bielsko-Biała (ok. 500 ha) oraz prowadzenie na nich gospodarki leśnej 
jest Zieleń Miejska Sp. z o. o., na podstawie umowy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej. 

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną prowadzone są zadania mające na celu 
m.in.: zapewnienie powszechnej ochrony lasów poprzez kształtowanie równowagi  
w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanu, oprócz 
prowadzenia gospodarki leśnej, w tym pozyskania i sprzedaży drewna, jak również 
podejmowanie działań pielęgnacyjnych i porządkowych na tych terenach. 

Obowiązkiem właściciela lasów jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej 
według następujących zasad: ochrony lasów, trwałości istnienia lasów, ciągłości ich 
użytkowania oraz powiększenia zasobów poprzez podwyższenie produktywności lasów. 

Zgodnie z zestawieniem kosztów prac i administracji na terenach leśnych oraz  
wg złożonych wniosków gospodarczych w 2019 r. zostały wykonane poniższe prace  
w zakresie: 
1. Kompleksowej administracji lasów miejskich: planowanie prac leśnych oraz nadzór nad 

ich realizacją, jak również koordynacja zawodów, imprez masowych oraz innych spotkań 
sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach leśnych. 

2. Inżynierii leśnej: mechaniczne czyszczenie lub odtwarzanie rowów melioracyjnych 2 000 
mb, wymiana wodospustów drogowych (25 szt.), mechaniczne czyszczenie i odtwarzanie 
rowów melioracyjnych naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg (1 500 mb), uzupełnianie 
kruszywa, profilowanie nawierzchni, skarpowanie usuwanie karp korzeniowych  
w miejscach stwarzających zagrożenie dla turystów i bezpieczeństwu ruchu wraz  
z rekultywacją terenu (280 szt.), czyszczenie przepływów drogowych wraz z odpływami  
(471 ha). 

3. Hodowli lasu: zbieranie i układanie gałęzi przy pozyskiwaniu drewna (2365 m3), spalanie 
gałęzi (350 m3), wykaszanie chwastów na uprawach (18 ha), zdarcie trawy na talerzach, 
przekopanie gleby, sadzenie 2-4 latek z bryłką (0,50 ha), czyszczenie późne młodników 
(4,5 ha), czyszczenie wczesne młodników (0,63 ha). 

4. Ochrony p-poż.: bieżące utrzymanie pasów p-poż. wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 
wycinanie posuszu i leżaniny, podkaszanie drzewek, wycinanie krzewów i samosiewów 
wzdłuż dróg, alejek spacerowych i szlaków turystycznych (19,40 ha), usuwanie posuszu, 
wiatrołomów, drzew zagrażających życiu i mieniu ludzi, wycinanie krzewów i odrostów, 
likwidacja dzikich wysypisk śmieci oczyszczanie koryt cieków wodnych, nasadzenia 
drzew, cięcia alpinistyczne (0,14 ha), zrąbkowanie gałęzi oraz wyciętych krzewów  
i odrostów, cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne drzew (70 szt.). 

5. Użytkowania lasu: nieprojektowane cięcia sanitarne przygodne (550 m3). 
6. Ochrony lasu: zimowe dokarmianie ptaków (471 ha), chemiczne zabezpieczenie 

sadzonek (17 ha), wykładanie pułapek feromonowych i drzew chwytnych (10 szt.) kontrola 
i czyszczenie budek lęgowych (150 szt.). 

7. Administracji i konserwacji terenów nieleśnych: porządkowanie sanitarne powierzchni: 
wycinanie, układanie lub zrębkowanie krzewów, odrostów lub gałęzi, usuwanie posuszu, 

Uproszczony plan urządzenia Lasu Komunalnego Gminy Bielsko-Biała na lata 

2011-2020 
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wiatrołomów lub drzew zagrażających bezpieczeństwu, koszenie trawy, czyszczenie 
przepustów i przepływów, konserwacja ławek, stolików oraz innych urządzeń 
rekreacyjnych, utrzymanie dróg wraz z remontami nawierzchni i poboczy, zbieranie  
i wywóz śmieci (4,88 ha).  

W roku 2019, roczna kwota przeznaczona na konserwację wyniosła  
ok. 1 100 000,00 zł. Uzyskano dochody roczne w wysokości 547 000,00 zł. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej) 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej” (na podstawie art.11a, w związku z art.11 ust.1 
ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122 j.t. ze zmianami) został podjęty uchwałą  
Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Bielska-Białej na 2019 r. Celem programu jest zapewnienie prawidłowej opieki 
weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Bielska-Białej. Zadaniem programu 
jest m.in. zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi  
z terenu miasta Bielska-Białej: zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta miejsca 
w schronisku, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną 
sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku, ustawienie budek dla kotów wolno żyjących, 
opieka nad nimi, w tym ich dokarmianie, ponadto poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, prowadzenie działań edukacyjnych, 
znakowanie bezdomnych psów i kotów, prowadzenie na szeroką skalę akcji adopcyjnej 
poprzez prowadzenie strony internetowej, na której zamieszczane są zdjęcia zwierząt, 
zachęcanie do adopcji zwierząt za pośrednictwem mediów lokalnych, prowadzenie 
wolontariatu wspierającego Schronisko w realizacji ww. zadań. 

Założenia programu są realizowane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Bielsku-Białej (MSDBZ).  

W ramach realizacji programu w 2019 r. do MSDBZ przyjęto 461 nowych psów, do 
adopcji oddano 189 psów, wydano właścicielom 270 psów, 2 psy poddano eutanazji, padło  
9 psów. Przyjęto 251 nowych kotów, do adopcji oddano 130 kotów, wydano właścicielom 16 
kotów, poddano eutanazji 33 koty, padło 41 kotów. Zakupiono 50 budek dla kotów wolno 
żyjących. Ponadto w ramach całodobowej opieki weterynaryjnej udzielono pomocy 99 
zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.  

Środki finansowe na realizację Programu w 2019 r. wyniosły 937 473,04 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej  
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(Informacje przygotowane przez Biuro Zarządzania Energią – od 15 listopada 2019 r. jako 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii)  

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN), uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej Nr XV/255/2016 z 9 lutego 2016 r., ujmuje wszystkie realizowane  
i planowane działania Miasta skutkujące redukcją emisji CO2.  

Biuro Zarządzania Energią w roku 2019 realizowało następujące zadania: 
1. Ograniczenie emisji z budynków mieszkalnych (zadanie nr 5 w PGN): w 2019 r. 

realizowano w Biurze Zarządzania Energią „Kompleksowy program ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta 
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”, który stanowi odrębny program  
i został opisany w osobnym punkcie. Biuro we współpracy z Wydziałem Ochrony 
Środowiska i P.K. Therma realizowało również pilotażowy program uciepłownienia 
kamienic w centrum Miasta. W 2019 r. w ramach tego programu podłączono do sieci 
ciepłowniczej 45 mieszkań w 3 kamienicach, likwidując piece węglowe. Koszt realizacji 
tego zadania wypłacony w formie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych z budżetu 
Wydziału Ochrony Środowiska wyniósł 345 167,10 zł. 

2. Budowanie strategii rozwoju elektromobilności (związek z zadaniami 22 i 24 w PGN): 
uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. 
umożliwiła złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 
„GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.  
W 2019 r. wniosek został pozytywnie oceniony i została podpisana umowa na 
dofinansowanie realizacji tego zadania w Bielsku-Białej. Bezpośrednim celem 
opracowania strategii będzie stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności na 
terenie naszego Miasta. Opracowanie dokumentu pn „Strategia rozwoju elektromobilności 
w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035” ma być sfinalizowane do dnia 30 września  
2020 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta powołany został specjalny Zespół 
ds. elektromobilności w Bielsku-Białej, którego zadaniem jest koordynacja i nadzór nad 
wszystkimi działaniami dotyczącymi elektromobilności.  

3. Wniosek na dotacje do odnawialnych źródeł energii (zadanie nr 29 w PGN): w 2018 r. 
miasto Bielsko-Biała podjęło starania o dotacje unijne (granty) dla mieszkańców Bielska-
Białej, instalujących odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe poprzez 
złożenie wniosku na realizację projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii 
dla mieszkańców Bielska-Białej”. Program dofinansowania, z którego Miasto chce 
skorzystać, przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych. 
Program dofinansowania wymaga najpierw wykonania i sfinalizowania inwestycji 
przez mieszkańca (włącznie z jej opłaceniem) zgodnie z regulaminem Projektu, a grant 
służy jej częściowemu refinansowaniu. Projekt w 2019 r. został oceniony pozytywnie, 
ale z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych nie zakwalifikował się 
do dofinansowania. Został umieszczony na liście rezerwowej. Grant umożliwi wykonanie 
1000 instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb mieszkańców Bielska-Białej. 
Wydatki związane z realizacją projektu są planowane na lata 2020-2021. 

4. Kompleksowa promocja i edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej 
(zadanie nr 14 w PGN): od 2011 r. organizowany jest Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. 
W 2019 r. odbyła się jego 9 edycja. Festiwal jest kluczowym elementem kampanii 
promocyjno-edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”. Wydarzenie było poprzedzone 
konkursem „Szanuj energię, chroń klimat”, który jest dedykowany środowisku 
oświatowemu na każdym poziomie edukacji: od przedszkola do szkoły 
ponadpodstawowej. Popularyzacja idei oszczędzania energii w formie zajęć lekcyjnych, 
konferencji, wystaw, konkursów i innych form przekazu (w tym masowych środków 
komunikacji społecznej) ma miejsce nie tylko na terenie obiektów miejskich i placówek 
oświatowych, ale także dociera do szerokich grup społeczności lokalnej. Koszt realizacji 
tego zadania wyniósł 92 229,06 zł; 
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5. Zarządzanie energią w gminnych budynkach publicznych – zdalny monitoring mediów 
energetycznych (zadanie nr 2a w PGN): monitoring zużycia energii i innych mediów  
w budynkach gminnych jest realizowany od 2005 r. w postaci bazy danych ułatwiających 
kontrolę zużyć. Obecnie monitoring dotyczy 140 obiektów a baza corocznie rejestruje  
ok. 8000 faktur. Program bazodanowy był modernizowany w latach 2015-2018 i w chwili 
obecnej funkcjonuje pod nazwą BEN 2017. Pozyskane dane przyczyniają się  
do systematycznej optymalizacji umów z dostawcami dotyczących zamówionych mocy  
i taryf i wspomagają realizowanie przetargów na zakup energii dla obiektów gminnych. 
Zarówno optymalizacja umów jak i przetargi na energię przyczyniają się do uzyskiwania 
oszczędności w opłatach za energię. W obecnej wersji oprogramowania dane są 
pozyskiwane bezpośrednio od dostawców mediów. Oprogramowanie wymaga stałej 
modernizacji oraz ponoszenia kosztów utrzymania zewnętrznego serwera (aplikacja 
działa za pośrednictwem Internetu). Koszt modernizacji bazy i utrzymania serwera  
w 2019 r. wyniósł 23 763,60 zł. 

6. Rozpowszechnianie koncepcji powstawania „zielonych dachów” i „zielonych ścian” 
w mieście (zadanie nr 16 w PGN): miasto Bielsko-Biała podpisało w 2018 r. list intencyjny, 
na mocy którego rozpoczęto realizację projektu GRAD pod nazwą: „Zielone dachy jako 
narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich - niemieckie inspiracje dla 
Polski (ang. Green roofs as a tool for climate adaptation in urban areas - German 
inspiration for Poland)”. W ramach projektu zorganizowano 2 szkolenia, w których udział 
wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Biura Rozwoju Miasta. W 2019 r. powołany 
został Zespół ds. Strategii Zielonych Dachów złożony z przedstawicieli 10 kluczowych 
wydziałów tut. Urzędu, którego zadaniem jest przygotowanie „Strategii Zielonych Dachów 
dla Miasta Bielska-Białej”. Strategia ta, obejmująca 10 najbliższych lat, ma zostać przyjęta 
przez Radę Miejską do końca 2020 r. W ramach działań przewiduje się wykonanie dwóch 
inwestycji z instalacją zielonych dachów na obiektach miejskich oraz stworzenie 
systemów zachęt dla mieszkańców do realizacji takich działań na swoich posesjach. 
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(Informacje przygotowane przez Biuro Zarządzania Energią – od 15 listopada 2019 r. jako 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii)  

"Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
miasta Bielska-Białej" zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/636/2017 
z dnia 31 października 2017 r. Dokument ten identyfikuje tło energetyczne Miasta oraz 
określa przewidywane zmiany i trendy, uwzględniając także planowane przedsięwzięcia 
racjonalizujące używanie energii. Określa również potencjał zawarty w zasobach 
tradycyjnych jak i odnawialnych źródeł energii. 

 Z Założeń do planu w szczególnych przypadkach może wyniknąć potrzeba 
wykonania planu zaopatrzenia w energię. W wykonanym opracowaniu nie wykazano jednak 
potrzeby wykonania takiego planu. Natomiast Założenia do planu są cennym źródłem 
informacji energetycznych Miasta, wykorzystywanych w praktycznej działalności Biura. 
Według ustawy Prawo energetyczne dokument ten podlega aktualizacji co 3 lata, zatem 
planuje się jego aktualizację w 2020 r. 
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(Informacje przygotowane przez Biuro Zarządzania Energią  – od 15 listopada 2019 r. jako 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii)  

W trosce o jakość powietrza w mieście od 2004 r. Miasto udziela pomocy 
mieszkańcom likwidującym stare paleniska węglowe. Od 2007 r. dotacja jest udzielana przy 
wykorzystaniu środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do tej pory dofinansowano modernizację 2 530 takich 
kotłowni o wartości około 26,5 mln zł. Pomoc finansowa w wysokości do 7 tys. zł wypłacana 
była mieszkańcom przy wymianie starych kotłów węglowych na inne ekologiczne źródła 
ciepła, np. kocioł gazowy, węzeł cieplny, ogrzewanie elektryczne, w tym pompę ciepła albo 
kocioł węglowy najwyższej 5 klasy. Realizacja programu w roku 2019 spowodowała spadek 
ilości emitowanych pyłów o prawie 24,3 tony w skali roku, a od początku działania tego 
programu szacowana redukcja roczna pyłu wynosi około 231 ton. 

W 2019 r. dokonano 250 wymian źródeł ciepła o wartości 3 238 195,23 zł, a dotacje 
dla mieszkańców wyniosły razem 1 749 307,00 zł. Dzięki wypłaconym środkom umorzono 
kwotę 1 155 000,00 zł z pożyczek WFOŚiGW zaciągniętych w latach 2011-2016 na 
realizację wcześniejszych edycji programu. Regulamin udzielania dotacji został przyjęty 
uchwałą Nr VI/99/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego 
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej 
z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania 
o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu 
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.  
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(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – do 14 listopada 

2019 r. jako Wydział Ochrony Środowiska)  

„Program ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020” został 
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/468/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. Głównym celem 
Programu jest zrównoważony rozwój Miasta uwzględniający poprawę jakości środowiska 
oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. W oparciu o przeprowadzoną analizę stanu 
środowiska na terenie miasta Bielska-Białej i zagrożeń poszczególnych komponentów 
środowiska ustalono cele i zadania, mające poprawić stan środowiska na obszarze miasta 
Bielska-Białej. Zadania wyznaczone zostały w podziale na następujące obszary: ochrona 
klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie 
wodami, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi awariami. 

 W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego działania gminy skupiły się na 
zadaniach, które miały na celu poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie źródeł emisji 
zanieczyszczeń, głównie pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 do powietrza. 
Od roku 2009 przyznawane są dotacje do zastosowania odnawialnych źródeł energii między 
innymi kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła. W roku 2019 
przyznano 88 dotacji dla osób fizycznych w wysokości 440 000 zł. Od roku 2017 (we 
współpracy z Biurem Zarządzania Energią) realizowany jest „Program uciepłownienia osiedli 
w centrum Bielska-Białej - pilotaż", w ramach którego w roku 2019 podłączono do miejskiej 
sieci ciepłowniczej 3 budynki wielorodzinne z 45 lokalami mieszkalnymi, przeznaczając na 
ten cel kwotę 345 167,10 zł. Ponadto w 2019 r. dofinansowano wymianę nieekologicznych 
indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych – 250 budynków, dotując te 
inwestycje kwotą 1 749 307,00 zł.  

W zakresie ochrony przed hałasem gmina Bielsko-Biała w roku 2018 sporządziła 
„Program ochrony przed hałasem w mieście Bielsku-Białej na lata 2018-2022”, który został 
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 października 2018 r. Program ten jest 
aktualizowany co 5 lat. 

Zadania z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi realizowane są 
poprzez przyjmowanie przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii zgłoszeń instalacji 
wytwarzających pola elektromagnetyczne na terenie miasta Bielska-Białej oraz prowadzenie 
ich rejestru. 

Ochrona zasobów wodnych polegała głównie na kontynuowaniu modernizacji  
i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej przyczynia się do zminimalizowania zagrożenia wystąpienia awarii oraz 
przedostawania się do wód gruntowych zanieczyszczeń pochodzących z kanalizacji. Wydział 
Ochrony Środowiska w ramach swoich zadań dofinansował w 2019 r. - 235 dotacji do 
podłączenia budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz 13 dotacji do przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Łączna kwota wydatkowana na wymienione dotacje to 940 788,08 zł. 
Ponadto Wydział Ochrony Środowiska prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 3005 
zbiorników bezodpływowych i 820 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadania z zakresu 
ochrony powierzchni ziemi i gleby przed degradacją obejmują prowadzenie działań 
stabilizujących tereny osuwiskowe, identyfikację potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a także ochronę terenów osuwiskowych przed 
niewłaściwą gospodarką urbanistyczną. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi rejestr 
terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy na 
obszarze miasta Bielska-Białej, którego celem jest między innymi zapobieganie ruchom 
masowym ziemi, ograniczenie w znacznym stopniu skutków związanych z procesami 
osuwiskowymi, a także poprawa świadomości mieszkańców na temat tych zagrożeń.  
W obrębie miasta Bielska-Białej zarejestrowano 185 osuwisk, 25 terenów zagrożonych 
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występowaniem ruchów masowych ziemi. W 2019 r. nie wystąpiła potrzeba stabilizacji 
osuwisk na terenie miasta Bielska-Białej. 

Celem w obszarze gospodarki odpadami jest zrównoważone gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 
odpadów poużytkowych, pozostałych odpadów, odpadów niebezpiecznych oraz ich właściwe 
gospodarowanie. Realizując program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta Bielska-Białej przyznawane są dotacje dla osób fizycznych na demontaż oraz 
unieszkodliwienie azbestu z budynków mieszkalnych. W roku 2019 dofinansowanie wynosiło 
12 zł. do m2 demontowanego azbestu z budynku oraz 580 zł. do Mg. W roku 2019 przyznano 
71 dotacji na wskazany cel na kwotę 206 533,01 zł. 

Zasoby przyrodnicze stanowią ważny element przyrody Bielska-Białej, ze względu na 
kształtowanie się warunków przestrzennych i klimatycznych. Celem zachowania 
różnorodności biologicznej w mieście oraz ochrony krajobrazu jest m.in. wzmocnienie 
systemu obszarów chronionych, zwiększanie powierzchni terenów zielonych i utrzymywanie 
ich w czystości, rozbudowa zieleni miejskiej, dbanie o formy ochrony przyrody w mieście.  
W ramach ochrony przyrody oznakowano granice obszarów uznanych za formy przyrody 
poprzez wykonanie i montaż 4 tablic informujących o formach przyrody w mieście tj. zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne. Zadanie to było finansowane z budżetu 
Miasta na kwotę 6 239,79 złotych. Co roku dokonywane są przeglądy stanu zdrowotnego 
pomników przyrody rosnących na terenie miasta Bielska-Białej. W razie konieczności 
zlecane są bieżące pielęgnacje, przycinanie suchych gałęzi czy też inne specjalistyczne 
zabiegi. Na terenie Miasta występują 64 pomniki przyrody. W 2019 r. przeprowadzono 
pielęgnację 2 pomników przyrody, wydatkowano na ten cel 5 000,00 zł. 

Gminny magazyn przeciwpowodziowy znajduje się na terenie SUEZ Bielsko-Biała 
S.A. przy ul. Reksia 6. Stan magazynu przeciwpowodziowego sprawdzany jest dwa razy  
w roku. Ostatnia aktualizacja stanu magazynowego była w listopadzie 2019 r. 

W 2019 r. prowadzone były kampanie edukacyjne, które miały na celu podniesienie 
świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, 
ochrony przyrody, konkursy dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
o tematyce antysmogowej, o zasadach efektywności energetycznej itp. Kampanie 
przybierały formę ulotek, broszur, opracowań, konkursów, konferencji, festiwali. Wydział 
Ochrony Środowiska i Energii przyznał 4 dotacje organizacjom pozarządowym na realizacje 
akcji edukacyjnych na terenie miasta Bielska-Białej w wysokości 30 000 zł. 

Uwzględniano w dokumentach planistycznych granice obszarów zagrożenia 
powodziowego. Przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniano 
ograniczenie intensywności i wysokości zabudowy oraz ograniczenie przeznaczenia terenów 
zielonych na inne cele na obszarach służących przewietrzaniu Miasta. 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska raporty z realizacji zadań określonych w POŚ 
(Programie ochrony środowiska) opracowywane są w cyklach dwuletnich. Ostatni raport 
został wykonany w 2019 r., a obejmował lata 2017-2018. Ma on na celu określenie stopnia 
realizacji zadań wyznaczonych w „Programie ochrony środowiska dla miasta Bielska-Białej 
na lata 2017-2020”. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska – od 15 listopada 2019 r. jako 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii)  

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego został podjęty uchwałą  
nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Sejmiku Województwa Śląskiego. Celem Programu 
ochrony powietrza jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz 
pułapu stężenia ekspozycji. Głównym założeniem programu jest podejmowanie działań 
naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza i ograniczenie 
niekorzystnego wpływu smogu i innych zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie 
mieszkańców województwa śląskiego. Wskazane działania obejmują m.in. redukcję emisji 
zanieczyszczeń do powietrza z tzw. niskiej emisji - pochodzącej z indywidualnych systemów 
grzewczych oraz emisji liniowej - pochodzącej z komunikacji samochodowej. Program 
ochrony powietrza zobowiązuje gminę do podejmowania działań mających na celu uzyskanie 
maksymalnego efektu ekologicznego, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
której istotnym źródłem są przestarzałe kotły na paliwa stałe, ogrzewające budynki 
jednorodzinne. Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz podległe mu jednostki: Straż Miejska, 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Miejski Zarząd Dróg realizują założenia programu 
ochrony powietrza poprzez dofinansowania do wymiany kotłów/pieców starej generacji, 
dofinansowania do realizacji przyłączeń budynków do komunalnej sieci ciepłowniczej, 
udzielanie dotacji do odnawialnych źródeł energii, działania zmniejszające emisję  
z transportu, kontrole jakości spalanych paliw przez Straż Miejską i wielokierunkowe 
działania edukacyjne.  

W 2019 r. w zakresie realizacji Programu ochrony powietrza działania gminy Bielsko-
Biała skupiły się na zadaniach związanych z ograniczeniem tzw. niskiej emisji, obejmującej 
emisję pyłów zawieszonych do powietrza. Wydział Ochrony Środowiska i Energii udzielił 
osobom fizycznym 88 dotacji na odnawialne źródła energii tj. kolektory solarne, panele 
fotowoltaiczne, pompy ciepła w kwocie 440 000 zł. Ponadto przy wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu PONE 
dofinansowano wymianę 250 przestarzałych kotłów grzewczych na kwotę 1 749 307 zł,  
w ramach „Programu uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej” przyłączono 4 budynki 
wielorodzinne do komunalnej sieci ciepłowniczej udzielając dotacje w kwocie 345 167,10 zł. 
Dodatkowo w 2019 r. tutejszy wydział na działania edukacyjne i akcje promocyjne 
wydatkował 90 238 zł. 

W 2019 r. wdrożono program osłonowy przeznaczony dla uboższych mieszkańców, 
którzy po 1 stycznia 2019 r. zlikwidowali źródła węglowe. Zadaniem programu jest 
dofinansowanie do zwiększonych kosztów ponoszonych w związku ze zmianą sposobu 
ogrzewania – z paliw stałych na ogrzewanie ekologiczne: gazowe, elektryczne, olejowe lub  
w przypadku gdy lokal mieszkalny został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.  
W 2019 r. na ten cel wydatkowano 8 145 zł. 

W 2019 roku Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej zakupił 10 urządzeń do pomiaru jakości powietrza SYNGEOS, które zostały 
zainstalowane na budynkach placówek oświatowych w różnych częściach miasta. Ponadto 
zostało wydzierżawionych i zainstalowanych w przestrzeni publicznej 20 urządzeń do 
pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza typu Eko-słupek AirSensor. Urządzenia te mierzą 
stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 obecnych w powietrzu i wskazują wynik 
widocznym z daleka kolorem. Na wskazane działania, łącznie z utrzymaniem istniejącego 
wówczas systemu jakości powietrza SANOA wydatkowano ok. 80 000 zł. 

Jednocześnie w 2019 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonał 
termomodernizacji budynków pozostających w zasobach gminnych wraz z likwidacją źródeł 
węglowych na łączną kwotę 4 141 179 zł. 

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu 

osiągnięcie dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji 
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Ponadto gmina Bielsko-Biała poprzez Straż Miejską sprawuje kontrolę nad 
przestrzeganiem zapisów uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia  
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwała 
antysmogowa.  

W roku 2019 w Straży Miejskiej przyjęto 1507 interwencji, podczas których ujawniono 
220 przypadków naruszeń zapisów uchwały antysmogowej i spalania odpadów. Nałożono 
177 mandatów karnych, a w 43 przypadkach zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego w postaci pouczenia. Wykonano również monitoring niskiej emisji wraz  
z czynnościami kontrolnymi pk. przepisów ustawy o odpadach i tzw. „uchwały 
antysmogowej” z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych – dronów. 
Przeprowadzono 19 dni operacyjnych. Wykonano analizę dymów z 237 emitorów. Ujawniono 
8 wykroczeń, z czego w 3 przypadkach sprawców wykroczenia ukarano w postępowaniu 
mandatowym a w 5 przypadkach zastosowano środek oddziaływania wychowawczego  
w postaci pouczenia. W celu ograniczenia emisji powierzchniowej liniowej w ramach zadań 
Miejskiego Zarządu Dróg została wprowadzona modernizacja ulic, wdrożono Inteligentny 
System Transportowy, zostały zbudowane ścieżki rowerowe, oraz zostały wprowadzone 
ograniczenia w ruchu pojazdów w mieście.  

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym działań naprawczych dla miasta 
Bielsko-Biała, przewidziane całkowite redukcje pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 do końca 
2027 r., uzyskane w wyniku przeprowadzenia działań naprawczych objętych Programem 
ochrony powietrza mają wynieść odpowiednio 193,38 [Mg] i 152,07 [Mg]. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska  – od 15 listopada 2019 r. jako 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii)  

W związku z zawartym porozumieniem z 1 lipca 2015 r. pomiędzy miastem Bielsko-
Biała a Ministrem Środowiska, Miasto przystąpiło do udziału w projekcie realizowanym przez 
Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2014-2020 pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców”. Jest to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem 
jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu dla każdego z 44 największych 
polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do 
zidentyfikowanych zagrożeń.  

Proces przygotowania Planu przebiegał w systemie trójstronnej współpracy między 
Ministerstwem Środowiska, miastem Bielsko-Biała oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum 
– Arcadis sp. z o.o. Projekt był realizowany od 2 lutego 2017 r. do 30 listopada 2018 r.  

Uchwałą nr XII/221/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 22 października 2019 r. 
przyjęto dokument pn. „Plan adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030”. 

Plan adaptacji powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony 
środowiska, jakimi są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan 
wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu, 
jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych. 
Dotyczy on czterech najbardziej wrażliwych sektorów/obszarów miasta Bielska-Białej. Są to: 
zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport i energetyka. Działania adaptacyjne są 
spójne z polityką Unii Europejskiej i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wpisują się 
także w politykę rozwoju Miasta wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych 
obowiązujących w mieście. W Planie adaptacji określono zasady wdrożenia działań 
adaptacyjnych (podmioty odpowiedzialne, ramy finansowania, wskaźniki monitoringu, 
założenia dla ewaluacji oraz aktualizacji dokumentu). Realizację działań adaptacyjnych 
zaplanowano na lata 2020-2030.  
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(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska – od 15 listopada 2019 r. jako 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii)  

Program ochrony przed hałasem w mieście Bielsku-Białej przyjęty został uchwałą  
nr XLV/893/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r. 

Podstawą dla wykonania Programu oraz zasadniczym źródłem informacji o skali 
zagrożenia hałasem na terenie Miasta była „Mapa akustyczna Bielska-Białej”, opracowana  
w roku 2017. Na jej bazie, na podstawie poprzedniego Programu oraz w toku licznych 
dodatkowych analiz, w tym wizji i ocen terenowych zidentyfikowano tereny Miasta  
o największych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów hałasu i największej liczbie osób 
narażonych na to oddziaływanie. Obszary te, znane w literaturze zagranicznej jako „hot 
spots”, określono w Programie mianem „gorących punktów” (tereny najbardziej narażone na 
oddziaływanie hałasu). Dla terenów tych zaproponowano działania naprawcze, które 
powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. 

W ramach programu ochrony środowiska przed hałasem zaproponowano działania, 
których realizacja powinna doprowadzić do poprawy stanu akustycznego w Bielsku-Białej. 
Podzielono je na następujące grupy: 
1. Działania krótkoterminowe, które stanowią faktyczny zakres „Programu ochrony 

środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej na lata 2018-2022”. W tej grupie są 
działania związane z jak najszybszym ograniczeniem poziomu hałasu na terenach 
najbardziej narażonych na oddziaływanie hałasu tj. wymiana nawierzchni ulic (Krakowska, 
prof. dr. Mieczysława Michałowicza, Żywiecka, Wzgórze, Juliusza Słowackiego, 3 Maja), 
zastosowanie środków trwałego uspokojenia ruchu oraz optymalizacja sygnalizacji 
świetnej. Podmiot odpowiedzialny za realizację tych działań to Miejski Zarząd Dróg  
w Bielsku-Białej. Kolejność i czas realizacji leży w gestii Zarządcy obiektu lub instytucji, 
której dotyczą odpowiednie działania. 

2. Działania długoterminowe, które określają rodzaje przedsięwzięć mających na celu 
poprawę klimatu akustycznego w mieście w dłuższej perspektywie czasowej, czyli  
w okresie, kiedy realizowane będą kolejne programy ochrony środowiska przed hałasem. 
Główne zadania należące do tej grupy działań to między innymi: konsekwentna realizacja 
Czteroletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2021, realizacja inwestycji 
obszarowych mających na celu uspokojenie ruchu poprzez ograniczenie ruchu 
tranzytowego, upłynnienie ruchu z kontrolą prędkości, zapewnienie priorytetu komunikacji 
zbiorowej. 

3. Polityka parkingowa („park and ride” i inne rodzaje), planowanie przestrzenne 
uwzględniające zagrożenia hałasem – strefowanie funkcji zabudowy skuteczne  
i konsekwentne egzekwowanie ograniczeń (ruchu, prędkości, tonażu). 

4. Działania związane z edukacją ekologiczną, które powinny być prowadzone w sposób 
ciągły, zarówno w zakresie działań długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Działania 
te to promocja komunikacji zbiorowej, promocja komunikacji rowerowej i rozwój ścieżek 
rowerowych, promocja pojazdów „cichych”, udział mediów w konsultacjach społecznych  
i edukacji społeczeństwa, ukierunkowanie właściwego planowania przestrzennego 
uwzględniającego zagrożenia hałasu, strefowanie funkcji zabudowy. 

W 2019 r. kontynuowano wykonywanie działań naprawczych zgodnie ze wskazanym 
Programem ochrony środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej. 

Działania związane z ograniczeniem hałasu będą realizowane w następnych latach.  

 

 

 

 

Plan ochrony środowiska przed hałasem 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska – od 15 listopada 2019 r. jako 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii)  

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej 
wraz ze szczegółową inwentaryzacją” został podjęty uchwałą nr VI/99/2011 z 12 kwietnia 
2011 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest stanowiących między 
innymi pokrycia dachowe i elewacje budynków, dopuszcza się w użytkowanych instalacjach 
(w tym w obiektach budowlanych) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia  
2032 r., jednak pod warunkiem, że stan wyrobów nie ujawnia widocznych uszkodzeń lub 
zużycia. W trosce o zdrowie mieszkańców oraz zapewnienie prawidłowego postępowania  
z wyrobami zawierającymi azbest od 2005 r. przyznawane są osobom fizycznym dotacje na 
demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Bezpieczne usuwanie 
wyrobów zawierających azbest wymaga szczególnego postępowania, dlatego dotacje są 
przyznawane na warunkach ściśle określonych przepisami, między innymi wymagane jest 
wykonanie prac demontażowych przez uprawnioną firmę oraz unieszkodliwienie ich na 
składowisku odpadów zawierających azbest. Dotychczas udzielono 751 dotacji na łączną 
kwotę 1 796 510,80 zł. W ramach dotacji na terenie Miasta zdemontowano z budynków 
94 780,7 m2 wyrobów zawierających azbest, w związku z tym unieszkodliwiono 1 414,5 ton 
odpadów azbestowych. Spowodowało to znaczne zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia 
mieszkańców powodowanego użytkowaniem wyrobów azbestowo-cementowych.  

W 2019 r. udzielono 71 dotacji na kwotę 206 533,01 zł w wyniku czego 
zdemontowano z budynków na terenie Miasta 9 827,7 m2, w związku z tym unieszkodliwiono 
153,7 tony odpadów azbestowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta  
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(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata  
2014-2020 została przyjęta uchwałą Nr XLI/967/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
29 kwietnia 2014 r. 

Głównym celem strategicznym jest: Tworzenie warunków sprzyjających spójności 
społecznej i podnoszeniu jakości życia mieszkańców Bielska-Białej, który realizowany jest 
przez następujące cele strategiczne: 
1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i jakości życia w Mieście. 
2. Wspieranie tworzenia miejsc pracy, rozwoju zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 
3. Rozwój polityki mieszkaniowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
4. Wspieranie działań na rzecz zdrowia mieszkańców. 
5. Wspieranie szkolnictwa integracyjnego, profilaktyki problemów społecznych i organizacji 

czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
6. Promowanie aktywności kulturalnej sprzyjającej integracji Społecznej. 
7. Upowszechnianie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. 
8. Przeciwdziałanie ubóstwu i zjawiskom wykluczenia społecznego oraz wzrost spójności 

społecznej. 
9. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej oraz osób 

przebywających czasowo na terenie Miasta. 
10. Sprzyjanie rozwojowi aktywności społecznej mieszkańców Miasta. 

Strategia jest dokumentem nadrzędnym, który wyznacza kierunki dla realizacji zadań 
i działań m. in. poprzez szczegółowe Programy. Działania w niej zapisane są realizowane 
przez Wydziały Urzędu Miejskiego, miejskie jednostki organizacyjne, instytucje sektora 
publicznego, a także organizacje pozarządowe, z którymi Urząd współpracuje. 

W ramach realizacji Strategii podejmowane były m.in. działania z zakresu zdrowia 
publicznego:  
1. Prowadzono edukację zdrowotną mieszkańców Bielska-Białej poprzez zorganizowanie 

m.in. audycji radiowych z zakresu promocji i profilaktyki chorób, z udziałem specjalistów 
nauk medycznych, którzy po zakończeniu audycji pełnili 30 minutowy dyżur telefoniczny. 

2. Realizowane były badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia, nowotworów 
płuc i gruźlicy płuc, raka jajnika, raka prostaty. Badania połączone były z edukacją 
zdrowotną. 

3. Miasto Bielsko-Biała było współorganizatorem VIII edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy  
o Zdrowiu Psychicznym wraz z samorządami powiatowymi bielskim, cieszyńskim, 
żywieckim. Adresatami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na 
terenie Bielska-Białej i ww. powiatów. Tematem przewodnim VIII edycji było Kształtowanie 
postaw korzystnych dla zdrowia psychicznego, wsparcia merytorycznego udzielił Wydział 
Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

4. Miasto Bielsko-Biała wzięło również udział w ogólnopolskiej kampanii: Europejski Dzień 
Wiedzy o Antybiotykach w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. 
„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Materiały edukacyjne 
promujące wiedzę na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i zjawiska 
antybiotykooporności, rozpowszechnione zostały za pośrednictwem: miejskich jednostek 
organizacyjnych. 

5. Zrealizowano projekty, którym udzielono wsparcia finansowego z zakresu zdrowia 
psychicznego „Podejdź bliżej...” i „Pożegnanie lata” na rzecz i przy udziale 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”. Celem projektów była aktywizacja osób 
psychicznie chorych, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną, integracja 
środowiska, zapobieganie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz 
promowanie działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z zakresu zdrowia 
psychicznego.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na 

lata 2014-2020 
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6. Projekt „Biblioteka jako miejsce przyjazne dzieciom ze spektrum autyzmu", zrealizowany 
przez Filię Integracyjną Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Celem projektu było 
stworzenie na terenie Filii miejsca przyjaznego osobom z autyzmem, promowanie działań 
o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z obszaru wiedzy o autyzmie.  

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w „Programie współpracy 
Gminy Bielsko-Biała 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” – wpisane zostały zadania z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia: 
1. „Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań 

prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych”, którego realizację powierzono 
Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Bielsku-Białej. Zadanie obejmowało 
prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej i zajęć ruchowych na sali i na basenie, prelekcje 
specjalistów, spotkania wolontariuszek ochotniczek z pacjentkami leczonymi 
w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

2. „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych”. 
Realizację zadania powierzono Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej. Zadanie 
obejmowało: domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby 
nowotworowej – wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Udzielanie 
wsparcia psychicznego chorym i ich rodzinom, edukacja wolontariuszy i rodzin w zakresie 
opieki nad chorym. 

Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie art. 19a 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, dofinansowane zostały 
dwa projekty: 
1. Klub Integracyjny „Na Złotych” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizator 

Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” w Bielsku-Białej. Celem projektu była 
integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie w grupie osób  
o podobnych doświadczeniach. Zadanie obejmowało spotkania z udziałem psychologa, 
prelekcje na temat aktywnego spędzania czasu wolnego, możliwości wsparcia w grupie, 
dzielenia się doświadczeniami.  

2. Akcja informacyjno-edukacyjna na temat niebezpieczeństwa uzależnienia od internetu. 
Realizator Fundacja Moniki Jaskólskiej „Nie wypada nie pomagać” w Bielsku-Białej. 
Projekt obejmował m.in.: zorganizowanie dwóch spotkań z młodzieżą szkół 
ponadpodstawowych z Bielska-Białej na temat niebezpieczeństw związanych  
z nadmiernym korzystaniem z internetu, umożliwienie skorzystania z indywidualnej porady 
lekarza psychiatry, kampanię w mediach społecznościowych, przygotowanie i publikację 
artykułów na temat problemu uzależnień od internetu.  

Miasto realizowało lub uczestniczyło w działaniach ważnych dla społeczności 
lokalnej, które nie pociągały obciążenia finansowego, m.in. wzięło udział w ogólnopolskim 
programie profilaktyki czerniaka organizowanym przez Studenckie Koło Naukowego Onkoma 
przy Klinice Gastoenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii 
Skłodowskiej–Curie w Warszawie, oraz w kampanii społecznej pn. „Bezpieczna Autostrada” 
zorganizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa we współpracy z Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas eventu przekazany został defibrylator AED, 
ufundowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa. Celem kampanii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej „Brązowo, ale czy 
zdrowo”, było kształtowanie postaw prozdrowotnych związanych z bezpiecznym 
korzystaniem z promieni słonecznych.  

Dofinansowano również inicjatywy własne szkół w zakresie promocji zdrowia. 
4 szkoły otrzymały wsparcie na realizację m.in. warsztatów propagujących zdrowy styl życia, 
spotkania z dietetykiem, warsztaty kulinarne, konkursy propagujące zdrowe odżywianie, 
unikanie używek. Zorganizowano liczne spotkania aktywizujące dzieci i młodzież ukazując 
ważną rolę sportu, aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania w życiu człowieka. Jedna 
ze szkół zorganizowała warsztaty kosmetyczne (wyrób naturalnych kosmetyków). Ponadto 
zakupiono pakiet materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia m.in. 
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„Śmiertelne sposoby na życie - bulimia, anoreksja”, „Jesteś tym co jesz”, „Energy drink nie 
doda ci skrzydeł”, „Stop kłamstwom o E – papierosach” Materiały zostały przekazane 
szkołom oraz innym placówkom w celu wykorzystania do prowadzenia działań 
profilaktycznych. 

W zakresie działań wspierających rodzinę, od 2014 r. miasto Bielsko-Biała realizuje 
ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów 
rodzinom z co najmniej trójką dzieci oraz rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci bez względu na ich wiek. Do 31 grudnia 2019 r. Kartę Dużej Rodziny przyznano 
14 578 uprawnionym osobom, zamieszkałym na terenie miasta Bielska-Białej. Posiadacze 
Karty mogą korzystać z tańszych zakupów i usług, oferowanych zarówno przez instytucje 
publiczne, jak i firmy prywatne. Obecnie na terenie miasta Bielska-Białej działalność 
prowadzi około 190 firm - partnerów Programu. W 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej zostało złożonych 1 611 wniosków o przyznanie lub o wydanie duplikatu/dodatkowej 
formy Karty Dużej Rodziny. 

Od 2016 r. w Bielsku-Białej funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – 
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. To zadanie jest zadaniem zleconym  
z zakresu administracji rządowej, prowadzonym przez Wydział Polityki Społecznej. Na 
terenie Miasta w 2019 r. funkcjonowało siedem Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 
zlokalizowanych w różnych częściach Miasta. W 2019 r. z  pomocy skorzystało 2 545 osób. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat  
3 nadzór na żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, w imieniu 
Prezydenta Miasta, sprawuje Wydział Polityki Społecznej. Na terenie miasta Bielska-Białej, 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., funkcjonowały: 1 Żłobek Miejski, 20 żłobków 
niepublicznych, 5 klubów dziecięcych niepublicznych i 1 dzienny opiekun zatrudniony przez 
przedsiębiorcę. Wydział Polityki Społecznej prowadzi również nadzór nad miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi w tym Żłobkiem Miejskim. 

Miasto Bielsko-Biała należy do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.  
W ramach działań ujętych w Strategii, Wydział realizował projekty dofinansowane  

ze środków Unii Europejskiej tj.: 
1. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”. Projekt realizowany był od  

1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz  
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Budżet projektu wyniósł:  
684 567,87 zł, w tym dofinansowanie: 636 602,56 zł i wkład własny Miasta: 47 965,31 zł. 
Od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r. realizowana jest tzw. trwałość projektu. 
W ramach projektu realizowane są 2 zadania: 
a) usługi opiekuńcze - w ramach tego zadania MOPS zatrudnił 5 opiekunek, które 

realizowały dwa rodzaje usług: świadczone u osób niesamodzielnych objętych pomocą 
w formie usług opiekuńczych, lecz mających w niewystarczającym zakresie 
zapewnioną potrzebę kontaktów z otoczeniem, świadczone u osób niesamodzielnych 
objętych pomocą w formie usług opiekuńczych, nad którymi opiekę sprawują najbliżsi 
członkowie rodziny, w celu tzw. opieki „wytchnieniowej” – czasowego przejęcia opieki 
nad osobą niesamodzielną w jej miejscu zamieszkania. MOPS w ramach projektu 
świadczył usługi opiekuńcze zgodnie z założeniami projektu dla 30 osób, m.in. 
starszych. W okresie sprawozdawczym tzw. „opieką wytchnieniową” objęto 2 osoby 
starsze. 

b) usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie w drodze otwartego 
konkursu ofert, Bielskiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu „Teatr Grodzki” powierzono 
realizację zadania publicznego pod tytułem "Centrum Usług Asystenckich na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej". Z usług asystenckich skorzystało 25 
osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

2. „Twoja firma – Twój sukces!”. Projekt realizowany był od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 
2019 r. przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bielskie 
Centrum Przedsiębiorczości oraz Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu. Budżet projektu 
wyniósł: 1 230 935,06 zł, w tym dofinansowanie: 1 191 791,33 zł i wkład własny Miasta:  
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39 143,73 zł. Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie działań zmierzających 
do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia dla osób powyżej 50 roku życia lub 
osób niepełnosprawnych. W 2019 r. 19 uczestników projektu otrzymało doradztwo 
indywidualne oraz wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 2 000,00 zł miesięcznie 
wypłacane od stycznia do października 2019 r. 

3. „Internet oknem na świat” - celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 
Z Projektu skorzystało 150 osób pobierających zasiłki rodzinne lub pełniące funkcje 
rodziny zastępczej. W ramach projektu uczestnikom użyczany jest sprzęt komputerowy 
i zapewniony jest bezpłatny dostęp do Internetu. Ponadto świadczona jest pomoc 
techniczna oraz serwis sprzętu. Kontynuacja projektu będzie trwała do 2021 r. 
zaplanowane są jeszcze do wydatkowania środki w wysokości: 163 000,00 zł. 

4. „Dostęp do Internetu oknem na świat” - celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu. Z Projektu korzysta 100 osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach projektu uczestnikom 
użyczany jest sprzęt komputerowy i zapewniony jest bezpłatny dostęp do Internetu. 
Ponadto świadczona jest pomoc techniczna oraz serwis sprzętu. Projekt kontynuowany 
będzie do 2021 r.- zaplanowane są jeszcze środki w wysokości: 106 025,00 zł. 

Nadzorowane przez Wydział jednostki prowadzą zadania zarówno z zakresu 
Strategii, jak i poszczególnych Programów. Poniżej przedstawiam zarys działalności 
poszczególnych jednostek: 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 

Jednym z nadrzędnych zadań pomocy społecznej jest doprowadzenie osób i rodzin 
do ich życiowego usamodzielnienia. Osiągnięcie tego celu wymaga współpracy  
i zaangażowania w cały proces zarówno samych zainteresowanych jak też instytucji  
i przedstawicieli władz lokalnych, dzięki czemu podejmowane działania mają charakter 
kompleksowy, spójny – możliwie najbardziej optymalny.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, mając na uwadze właśnie takie 
wytyczne, organizował działania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej przy 
wykorzystaniu zasobów własnych, ale również na zasadzie partnerstwa z różnorodnymi 
organizacjami i instytucjami. Podejmował działania profilaktyczne, aktywizacyjne, opiekuńcze 
i integracyjne na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
ponadto pozyskiwał środki z różnorodnych programów rządowych i funduszy strukturalnych, 
by w sposób najbardziej całościowy i profesjonalny wspierać osoby i rodziny  
w przezwyciężaniu ich życiowych trudności i w ich usamodzielnianiu. 

W 2019 r. MOPS na realizację wszystkich zadań wydatkował ogółem kwotę  
233 109 982,65 zł (czyli o 48 483 757,03 zł większą, niż w roku 2018), przyjęto 69 223 
wniosków, przeprowadzono 9 661 wywiadów środowiskowych oraz wydano 68 528 decyzji.  

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy i powiatu, 
finansowanych z budżetu państwa, wydatkowano środki w wysokości 233 109 982,65 zł  
(w tym świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500 Plus – 127 868 268,21 zł; 
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 41 531 256,39 zł; ustawa o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem” – 19 świadczeń na kwotę 78 280,00 zł, Świadczenie Dobry Start 
– 5 636 680,00 zł). Z kolei na zadania własne gminy i powiatu finansowane z budżetu Gminy 
wydatkowano 45 135 521,20 zł czyli więcej o 3 747 096,43 zł niż w roku 2018.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osoby i rodziny potrzebujące pomocy mogą 
skorzystać z dwóch form wsparcia. Pierwsza, to świadczenia pieniężne, mające charakter 
np. zasiłku stałego, okresowego, czy też celowego. Prawo do świadczeń pieniężnych  
z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie 
przekracza kwoty 701 zł, osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 
528 zł. Druga forma, to świadczenia niepieniężne, mające charakter m.in. pracy socjalnej, 
pomocy rzeczowej, specjalistycznego poradnictwa, interwencji kryzysowej, usług 
opiekuńczych, umieszczenia w domu pomocy społecznej, szkoleń, poradnictwa rodzinnego  
i terapii rodzinnej. Ponadto, w ramach tej formy pomocy udzielane jest również 
potrzebującym osobom i rodzinom schronienie, zapewniane są posiłki i niezbędne ubranie.  
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W 2019 r. w Bielsku-Białej pomocą społeczną objętych było 2 459 środowisk. Liczyły 
one 4 479 osób, tj. 2,6% ogółu mieszkańców miasta (rok 2018: 2 541 środowisk; 4 711 osób, 
tj. 2,7%; rok 2017: 2 900 środowisk; 5 679 osób, tj. 3,3%). Najczęstszym powodem 
korzystania z pomocy społecznej była długotrwała lub ciężka choroba (1 392 rodziny; liczba 
osób w rodzinach 2 121). Wśród kolejnych powodów trudnej sytuacji życiowej znalazły się: 
niepełnosprawność (1 050 rodzin; 1 668 osób w rodzinach); ubóstwo (860 rodzin, 1 487 osób 
w rodzinach); bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego – ogółem (486 rodzin, 1556 osób w rodzinach). Łączna kwota 
wypłaconych zasiłków wyniosła 4 845 387 zł (czyli o 1 829 276 zł więcej niż w roku 2018).  

MOPS realizuje również program osłonowy Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-
2023. Ośrodek wykonuje to zadanie w sposób ciągły, co jest ważne zwłaszcza dla dzieci 
realizujących obowiązek szkolny, ponieważ mogą one korzystać z tej formy pomocy przez 
cały rok szkolny, który nie pokrywa się z rokiem budżetowym. Ze wsparcia skorzystało: 
1. 419 dzieci od 1 roku życia do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – na podstawie 

decyzji administracyjnej, 
2. 1 dziecko bez decyzji administracyjnej – na podstawie informacji dyrektora szkoły, 
3. 1 509 osób, którym przyznano zasiłek celowy na żywność.  
Kwota wydatkowana na realizację pomocy w formie dożywiania, to 1 666 776,00 zł. 
Kontynuowano także realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(POPŻ), którego dystrybutorem na terenie miasta Bielsko-Biała jest organizacja partnerska 
programu tj. Caritas Polska. Ogółem wydano 486 skierowań dla 942 osób. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie  
i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze przyznawane 
były osobom, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy powodował trwałe lub 
okresowe utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie samodzielnej egzystencji.  
W przypadku ludzi samotnych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagali pomocy innych osób, a byli jej pozbawieni, przyznanie usług opiekuńczych miało 
charakter obligatoryjny. Usługi opiekuńcze przyznawane były również osobom, 
wymagającym pomocy innych osób, którym rodzina a także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogli takiej pomocy zapewnić. Pomocą w formie usług 
opiekuńczych objęto także rodziny z dziećmi przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2019 r. pomocą usługową objęto ogółem 489 środowisk (w tym 113 nowych 
środowisk). Łączny koszt realizacji usług opiekuńczych, to: 3 358 468 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie własne gminy w zakresie 
kierowania do domów pomocy społecznej (DPS) mieszkańców Bielska-Białej, którzy 
wymagali całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogli 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można było zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Równocześnie realizował zadanie własne 
powiatu w zakresie umieszczania skierowanych do domów pomocy społecznej mieszkańców 
Bielska-Białej oraz osób skierowanych przez inne gminy. Okres oczekiwania na miejsce  
w DPS na terenie Bielska-Białej wynosił w 2019 r. od 0 do 5 miesięcy. W całym 2019 r.  
w 4 DPS prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała oraz w 46 Domach położonych na 
terenie 29 powiatów lub gmin przebywało 410 mieszkańców Bielska-Białej, z tego 161  
w innych powiatach (koszt realizacji zadania 4 924 999,10 zł). 

Od 2019 r. w strukturach MOPS znajdują się ośrodki wsparcia dla osób starszych 
(OWOS). Ich celem głównym jest wsparcie dzienne Seniorów, podejmowanie działań 
podtrzymujących aktywność osób starszych i niepełnosprawnych oraz sprzyjanie integracji 
międzypokoleniowej. Do celów szczegółowych należą m.in. podtrzymywanie aktywności 
psychofizycznej, wsparcie psychologiczne, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, 
zapobieganie osamotnieniu, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wykorzystania 
czasu wolnego oraz udział w imprezach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym  
i profilaktycznym. W okresie sprawozdawczym 4 ośrodki wsparcia dla osób starszych 
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dysponowały łącznie 170 miejscami, w których wsparciem objęto łącznie 201 osób. Na 
realizację zadania przeznaczono 2 496 034,74 zł. 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką 
specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub 
wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. MOPS prowadził 7 mieszkań 
chronionych (4 mieszkania chronione treningowe oraz 3 mieszkania chronione wspierane). 
W 2019 r. z 39 miejsc w mieszkaniach chronionych skorzystało 48 osób/rodzin. 

Realizowano również zadanie służące zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym 
w formie: Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a, która dysponuje 50 miejscami (tylko dla 
mężczyzn), Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki 7 przeznaczonego dla 55 
osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami 
Opiekuńczymi dla 15 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn). Powyższe placówki różnią się 
standardem usług tam świadczonych. Ogółem, ze schronienia w placówkach dla 
bezdomnych funkcjonujących w strukturze MOPS w 2019 r. skorzystały 373 osoby (przy 
zachowaniu zasady, iż każda osoba liczona jest tylko raz niezależnie od formy schronienia). 
Pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych zakończyło 59 osób, a w Schronisku dla Osób 
Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi – 29 osób. 

Jednym z problemów dotykających rodziny jest przemoc. Pracownicy socjalni do 
spraw przeciwdziałania przemocy przeprowadzali wywiady środowiskowe, sporządzali 
Niebieskie Karty, monitorowali sytuację rodziny w związku z występującą przemocą. 
Przeprowadzano interwencje środowiskowe w sytuacjach przemocy domowej, zaniedbań 
wobec dzieci oraz zaniedbań wobec osób starszych. W 2019 r. prowadzono m.in. rekrutację 
osób do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 
realizowano Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie. Prowadzono grupę wsparcia dla osób doznających przemocy. Ośrodek 
realizował i współrealizował także różnorodne programy i projekty aktywizacyjne, 
integracyjne oraz opiekuńcze, między innymi: Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-
Białej; Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych; Klub Integracji Społecznej w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej; Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-
Białej; Giełda Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej; Razem 
możemy więcej – rozwój usług społecznych; oraz projekty realizowane i współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, gdzie zaangażowano środki w wysokości ogółem  
1 760 268,82 zł. 

Gminny Program Prac Społecznie Użytecznych, polega na zatrudnianiu osób 
bezrobotnych do wykonywania różnorodnych prac porządkowych na rzecz gminy. 
Uczestnicy pomagają dzieciom w bezpiecznym przejściu przez jezdnię wokół wskazanych 
szkół w trakcie trwania roku szkolnego. Do prac w wymiarze 10 godzin tygodniowo 
zatrudniono 42 osoby, na umowę zlecenia 80 osób, w ramach robót publicznych stworzono 
miejsca pracy dla 16 osób, w ramach odpracowania zasądzonej kary zatrudniono 24 osoby. 

Ośrodek wspierał swoimi działaniami również osoby niepełnosprawne m.in. poprzez 
pracę socjalną i działania wolontariuszy, zapewnienie pomocy Doradcy ds. Osób 
Niepełnosprawnych, realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, wdrażanie projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Pilotażowego Programu Aktywny 
Samorząd. MOPS, wykorzystując środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.  

Na zadania finansowane ze środków PFRON wydatkowano ogółem 3 713 141,25 zł. 
Miasto Bielsko-Biała ze środków własnych udzieliło także dofinansowania w wysokości 
250 000,00 zł do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych. 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej funkcjonuje 
w strukturach MOPS od dnia 1 stycznia 2009 r. W 2019 r. Zespół wydał 337 orzeczeń dla 
osób do 16 roku życia, natomiast dla osób po 16 roku życia wydano 3 401 orzeczeń. 
Placówkom zajmującym się pomocą, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 
wydano 6 kart parkingowych, a dla osób niepełnosprawnych 1 129 kart. 
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Największą kwotę w budżecie MOPS stanowiły świadczenia rodzinne, opiekuńcze, 
wychowawcze, realizacja programu Dobry Start oraz fundusz alimentacyjny – łącznie  
171 579 392,40 zł.  

Stypendia szkolne przyznawano uczniom z rodzin, w których miesięczny dochód  
na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie  
o pomocy społecznej. Zasiłki szkolne przyznaje się natomiast uczniom z rodzin, w których  
z uwagi na zaistniałe zdarzenie losowe nastąpiło pogorszenie sytuacji dochodowej. 
Przyznano 194 stypendia i 11 zasiłków szkolnych na łączną kwotę w wysokości  
233 034,35 zł. 

MOPS zajmował się również wypłacaniem dodatków energetycznych oraz dodatków 
mieszkaniowych. Ustawa obowiązująca w 2019 r. pozwalała na przyznanie dodatków 
mieszkaniowych osobom, które miały tytuł prawny do zamieszkiwanego lokalu, zajmowały 
powierzchnię zgodnie z wyznaczonymi w ustawie normami i nie przekraczały wyznaczonego 
progu dochodowego. Dofinansowanie do czynszu otrzymało 1 831 gospodarstw domowych 
na kwotę 3 696 453,00 zł. Natomiast dodatek energetyczny przysługiwał odbiorcy 
wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która 
była jednocześnie stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwała w miejscu dostarczania tej 
energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłacono 924 gospodarstwom domowym  
w kwocie 109 039,72 zł. Ośrodek udzielił pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty 
ogrzewania lokalu wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe lub polegające na podłączeniu do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystały  
34 gospodarstwa domowe, w łącznej wysokości 7 757,20 zł.  

Szczegółowo wszystkie zadania oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej 
przedstawiane są w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej procedowanym każdego roku podczas sesji Rady Miejskiej. 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej  

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej jest jednostką organizacyjną wchodzącą  
w skład powiatowej administracji zespolonej Miasta. Urząd obejmuje zakresem działania 
miasto Bielsko-Biała i Powiat Bielski.  

Na koniec 2019 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy  
w Bielsku-Białej figurowało 3 576 osób. Od stycznia do grudnia 2019 r. zarejestrowało się  
7 009 osób, a 7 433 osób wyłączono z ewidencji, w tym 3 720 w związku z podjęciem pracy.  
W 2019 r. kwota wypłaconych zasiłków dla osób bezrobotnych wyniosła 10 487 500,00 zł, 
wpłynęło 11 009 ofert pracy, w tym 400 dla osób niepełnosprawnych. W ramach sieci 
publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na unijnym rynku pracy Urząd odnotował 479 
zagranicznych ofert pracy obejmujących łącznie 2 964 wakatów. 

W ramach obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano kwotę  
792 200,00 zł – udzielono wsparcia 52 przedsiębiorstwom (w ramach 53 umów). Wsparciem 
objęto 720 uczestników, którzy skorzystali ze szkoleń, z tego 56 osobom dodatkowo 
sfinansowano koszty egzaminu. 

PUP prowadzi obsługę podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 r. do Urzędu wpłynęło 10 105 oświadczeń  
o powierzeniu pracy cudzoziemcom z 809 podmiotów. Ponadto, złożono 230 wniosków  
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w 44 podmiotach prowadzących 
działalność o charakterze sezonowym.  

Urząd uzyskał z pobieranych opłat od składanych oświadczeń o powierzeniu 
wykonania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenia na prace sezonową, kwotę  
310 320,00 zł. Działania podejmowane przez PUP wpisywały się w przyjęty przez Miasto 
program „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 
2014-2020 dla Miasta Bielska-Białej”. 
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PUP w 2019 r. poniósł wydatki związane z działalnością w wysokości 6 009 830,68 zł, 
w tym: 2 733 834,23 zł - ze środków Miasta, 2 626 625,05 zł - ze środków Powiatu, wydatki  
z Funduszu Pracy ogółem wyniosły 21 484 823,88 zł.  

 
 
Zespół Placówek dla Dzieci Młodzieży „PARASOL” 

Głównym celem Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” jest wsparcie 
rodziny i dziecka poprzez prowadzenie 11 Placówek Wsparcia Dziennego, które zapewniają 
m.in. organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań dzieci, prowadzenie zajęć z zakresu 
zdrowego stylu życia, realizację zajęć profilaktycznych, opiekę pedagogiczną, pomoc 
psychologiczną, pomoc w nauce i dożywianie.  

Zespół prowadził na terenie miasta 11 Placówek Wsparcia Dziennego. Placówki 
oferowały 350 miejsc dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, ze wsparcia i pomocy skorzystało 522 podopiecznych w wieku 
5-18 lat. 

Podopieczni oraz ich rodziny mieli zapewnione profesjonalne wsparcie pedagogiczne 
i psychologiczne. Dzieciom zagwarantowano pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, 
rozwój zainteresowań i przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 
życiowych, a także dożywianie. W Placówkach Wsparcia Dziennego realizowane były 
programy profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym, 
narkomanii, używaniu substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy, artystyczne, 
prozdrowotne oraz rekreacyjno-sportowe, a także warsztaty z udziałem rodziców. 

We wszystkich placówkach prowadzono animacje społeczno-kulturalne, mające na 
celu integrację wewnętrzną, aktywizowanie dzieci nie będących podopiecznymi placówek, 
wskazywanie im alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, ułatwianie 
porozumiewania się z innymi, wyzwalanie twórczych potencjałów, a także informowanie 
środowiska lokalnego o funkcjonowaniu Placówek Wsparcia Dziennego.  

Na bieżąco odbywała się współpraca z instytucjami pozarządowymi i innymi 
działającymi na rzecz środowiska lokalnego, m.in. z: Stowarzyszeniem Hajstra, Fundacją 
ING Dzieciom, Radami Osiedli, BBOSiR, Fundacją Arka, PCK, BBTS, Spółdzielczym 
Centrum Kultury BEST, Regionalnym Ośrodkiem Kultury, szkołami podstawowymi  
i ponadpodstawowymi, Fundacją Edukacji i Bezpieczeństwa SALUS, Agencją Rozwoju 
Regionalnego, ITI Neovision i in. 

Stale podnoszona jest jakość świadczonych usług, poprzez przeprowadzanie 
remontów w zajmowanych lokalach oraz doposażanie placówki w sprzęt i materiały do 
prowadzenia zajęć.  

W roku 2019 r. na działalność ZPDM „PARASOL” w Bielsku-Białej wydatkowano  
3 776 140,62 zł. 

 
Żłobek Miejski  

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy. 
Statutowym celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują 
działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku 
dzieci i rodzaju ich niepełnosprawności. Żłobek obejmuje opieką dzieci od 20 tygodnia życia 
do ukończenia 3 roku życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 
dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4 roku życia. W ramach opieki realizowane są 
funkcje opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. 

Żłobek Miejski funkcjonuje w dwóch obiektach przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 
i ul. Pod Grodziskiem 4. W placówce przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 działały cztery 
grupy dziecięce z limitem 103 miejsc, a przy ul. Pod Grodziskiem 4 trzy grupy dziecięce  
z limitem 90 miejsc. Ogółem, obowiązujący limit w obu placówkach wynosił 193 miejsca i był 
zachowany przez okres 2019 r. Do Żłobka uczęszczały dzieci w wieku od 9 miesiąca życia 
do 3 lat. Nad prawidłowym i wszechstronnym rozwojem dzieci w Żłobku czuwali 
opiekunowie, lekarz, psycholog oraz pielęgniarka. W ciągu całego roku przyjęto 239 dzieci  
w tym: 97 nowoprzyjętych, 96 drugorocznych i 46 przyjętych w wyniku całorocznej rotacji.  
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W związku z brakiem wolnych miejsc po naborze na rok szkolny 2019/2020 nie przyjęto 182 
dzieci, które zostały wpisane na listy rezerwowe. Odpłatność rodziców za pobyt dzieci  
w Żłobku pobierana jest na podstawie uchwały Nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 28 lutego 2017 r., a wpływy z tego tytułu wyniosły 748 136,88 zł.  
 
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest instytucją zintegrowanego 
poradnictwa w ramach specjalistycznej pracy psychologicznej i socjalnej, przeznaczoną dla 
osób znajdujących się w stanie kryzysu. Jest placówką świadczącą natychmiastową, 
całodobową i bezpłatną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, socjalną i bytową dla 
osób dotkniętych kryzysem. Swoją pomocą obejmuje mieszkańców miasta Bielska-Białej 
oraz powiatu bielskiego. 

Całodobowa pomoc udzielana jest przez psychoterapeutów, psychologów, 
pedagogów, socjologa, terapeutę, pracownika socjalnego oraz prawników. 

Ze względu na zakres świadczonych usług Ośrodek ma charakter ambulatoryjno-
stacjonarny. Celem pomocy świadczonej przez Ośrodek jest zapobieganie powstaniu lub 
pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych w postaci indywidualnych i rodzinnych 
kryzysów.  

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi interwencję kryzysową  
w swojej siedzibie oraz jeśli wymaga tego sytuacja w miejscu pobytu klienta, a także 
telefonicznie. Ośrodek udziela poradnictwa w sytuacjach skrajnie urazowych, takich jak 
katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski 
żywiołowe. Ośrodek zapewnia pomoc w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem 
bezpieczeństwa klienta lub dobrem procesu pomocy, w postaci całodobowego pobytu na 
terenie hostelu placówki do trzech miesięcy. Hostel posiada 22 miejsca, w ciągu 2019 r. 
Ośrodek udzielił 7 110 pomocy interwencyjnej 2 202 osobom. 

Koszt funkcjonowania Ośrodka w 2019 r. wyniósł 1 084 313,25 zł, w tym 275 582 zł  
w ramach porozumienia przekazał Powiat Bielski. 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA”  

Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku-Białej przy ul. Hugona 
Kołłątaja 8 prowadzony jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. ŚDS 
prowadzi w ramach swojej działalności 2 mieszkania chronione jako zadanie własne Gminy. 

Celem działalności ŚDS jest aktywizacja psychospołeczna osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponował 42 miejscami dla osób przewlekle 
psychicznie chorych – typ A (lokal przy ul. Hugona Kołłątaja 8) oraz 20 miejscami dla osób 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ C (lokal przy  
ul. Piastowskiej 64). Z usług ŚDS skorzystało łącznie 79 osób. 

Od stycznia 2019 r. ŚDS w ramach swojej działalności prowadził Klub samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który dysponuje 25 miejscami. Z usług Klubu 
skorzystały 32 osoby. 

ŚDS prowadzi również zajęcia klubowe o charakterze integracyjnym dwa razy  
w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zajęcia przeznaczone są dla osób oczekujących 
na przyjęcie do ŚDS, byłych uczestników ŚDS oraz podopiecznych innych instytucji, które 
wspierają osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego na terenie Miasta. Na 
terenie ŚDS prowadzone były również grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób 
chorujących psychicznie jak również cierpiących na zaburzenia pamięci. 

Mieszkania chronione prowadzone przez ŚDS mają charakter treningowy, 
przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn chorych psychicznie - mieszkańców Gminy Bielsko-
Biała. W 2019 r. z możliwości zamieszkania w mieszkaniu chronionym skorzystały 4 kobiety  
i 4 mężczyzn. 

Łączny budżet Środowiskowego Domu Samopomocy „PODKOWA” wyniósł 
2 375 122,97 zł, w tym: z budżetu państwa: 1 421 776,80 zł, środki własne Gminy: 
953 346,17 zł.  
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Domy Pomocy Społecznej  
Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu ma prawo 
do opieki świadczonej w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej świadczą 
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w zakresie i formach wynikających 
z indywidualnych potrzeb mieszkańców. 
 Miasto Bielsko-Biała prowadzi 4 domy pomocy społecznej: 
1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 15, dom 

jest placówką dwuprofilową przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie. Posiada 57 miejsc, 42 przeznaczonych dla mieszkańców  
w podeszłym wieku oraz 15 dla mieszkańców niepełnosprawnych fizycznie. W 2019 r. 
zostało przyjętych 14 nowych mieszkańców. Koszt utrzymania jednego mieszkańca 
stanowił kwotę 4 263,00 zł na miesiąc, koszt funkcjonowania DPS w 2019 r. wyniósł  
3 043 919,95 zł.  

2. Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 14a – 
dom zapewnia miejsca dla 92 mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w DPS 
przebywało 51 osób z orzeczonym różnym stopniem niepełnosprawności. Średni 
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu stanowił kwotę 4 149,77 zł, natomiast 
koszt funkcjonowania DPS w roku 2019 r. wyniósł: 4 481 746,73 zł. 

3. Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych – dom przeznaczony jest dla 48 osób 
przewlekle somatycznie chorych. Na 31 grudnia 2019 r. w DPS w przebywało  
48 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu stanowił kwotę  
5 432,00 zł, natomiast koszt funkcjonowania DPS w 2019 r. wyniósł: 3 299 455,92 zł. 

4. Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” w Bielsku-Białej – dom przeznaczony jest dla  
25 osób przewlekle somatycznie chorych. W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby  
z chorobą nowotworową. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca stanowił kwotę  
5 977,18 zł, koszt funkcjonowania DPS w roku 2019 r. w wyniósł: 1 891 338,34 zł. 

 
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zajmuje się problematyką 
instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Obejmuje swoim zasięgiem działania, miasto na prawach powiatu Bielsko-
Biała.  

Celem działalności ZPOW jest wspieranie rodziny poprzez objęcie dziecka 
działaniami wychowawczymi i opiekuńczymi oraz zaspokajanie jego potrzeb życiowych 
zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-
wychowawczych, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu 
rodzinnym. ZPOW prowadzi cztery placówki: socjalizacyjną, dwie socjalizacyjne z funkcją 
interwencyjną i jedną interwencyjną. Obejmuje swoją pracą dzieci w wieku od 7 roku życia  
(w szczególnych przypadkach młodszymi) do pełnoletniości (a w niektórych przypadkach do 
25 roku życia). Zespół dysponuje 90 miejscami dla dzieci i młodzieży oraz dodatkowo  
3 miejscami za zgodą wojewody. W poszczególnych placówkach przedstawia się to 
następująco: Pogotowie Opiekuńcze 20 miejsc, Dom Dziecka ul. Józefa Lompy 30 miejsc  
i 3 dodatkowe, Dom Dziecka ul. Pocztowa 28 miejsc, POW „Słoneczny Dom” 12 miejsc.  
W 2019 r. w placówkach średniorocznie przebywało 62 dzieci. 

Realizacja wydatków na działalność placówek wchodzących w jego skład wyniosła  
6 154 122,82 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych  
z zapewnieniem niezbędnych potrzeb naszych wychowanków, kosztów zatrudnienia 
pracowników, kosztów eksploatacji czterech budynków oddanych w trwały zarząd oraz 
kosztów związanych z obsługą administracyjną. 

Wszystkie cele i zadania są realizowane na bieżąco poprzez prowadzenie zajęć 
wychowawczych na podstawie rocznych planów pracy. W placówkach realizowane są 
programy terapeutyczne, szkolenia, superwizje itp. Realizując program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie placówki całodobowe 
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wchodzące w skład ZPOW podejmują różnorodne, samodzielne działania oraz współdziałają 
z innymi podmiotami.  

Placówki w ZPOW organizują dla swoich podopiecznych wypoczynek zimowy i letni, 
z wypoczynku zimowego skorzystało 31 podopiecznych placówek, a z wypoczynku letniego 
53 wychowanków. ZPOW współpracuje z instytucjami pozarządowymi: Fundacjami Grupa 
Kęty Dzieciom Podbeskidzia, „Arka”, „Złombol”, Stowarzyszenie „Motomikołaje”, a także  
z instytucjami kultury Miejskim Domem Kultury „KUBISZÓWKA”, Miejskim Domem Kultury 
„Włókniarz” oraz korzysta ze wsparcia sponsorów.  

W roku 2019 r. w POW „Słoneczny Dom” przeprowadzono prace remontowe, Dom 
Dziecka przy ul. Pocztowej doposażony został w sprzęt AGD i wyposażenie, podobnie  
w Domu Dziecka przy ul. Józefa Lompy, Pogotowie Opiekuńcze doposażono w sprzęt 
sportowy i AGD. 

 
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym pracuje w systemie 
całodobowym, wspomaga działanie służb porządku publicznego poprzez odizolowanie osób 
nietrzeźwych od reszty społeczeństwa. Celem działalności Ośrodka jest sprawowanie opieki 
nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka, które swoim 
zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub 
zdrowiu innych osób oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym i skutkom nadużywania 
alkoholu. Udzielanie świadczeń higieniczno–sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy  
w nagłych wypadkach, prowadzenie działalności profilaktycznej, informowanie o szkodliwości 
nadużywania alkoholu, motywowania do podjęcia leczenia odwykowego. 
 Ośrodek wyposażony jest w 38 łóżek dla nietrzeźwych osób: 
1. 25 miejsc dla mężczyzn (4 sale), 
2. 6 miejsc dla kobiet (1 sala), 
3. 3 miejsca dla małoletnich (1 sala), 
4. 4 miejsca z pasami bezpieczeństwa (1 sala). 

W Ośrodku zatrudnionych jest ogółem 23 pracowników, 17 pracuje w dziale opieki 
nad osobami nietrzeźwymi, pozostała 6 to pracownicy administracji i księgowości oraz 
Dyrektor. Ośrodek zatrudnia również personel medyczny - 5 lekarzy, w tym 1 felczera na 
umowę zlecenie, którzy są obecni w Ośrodku całą dobę.  

Od kilku lat utrzymuje się tendencja przyjęć osób nietrzeźwych w okolicy ponad 7 000 
osób na rok. Do Ośrodka przywożone są osoby ze wszystkich warstw społecznych. 
Najwięcej jest osób z tzw. patologii społecznej, osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, 
osób ubogich. Przywożone są również osoby bezdomne uzależnione od alkoholu. Ośrodek 
przyjmuje również tzw. stałych bywalców, przebywających np. ponad 200 razy w Ośrodku. 
Doprowadzeni są także nietrzeźwi mający pracę, rodzinę, ale zmagający się z problemem 
alkoholowym. Zdarzają się także osoby pełniące zawody tzw. zaufania społecznego  
tj. czynni zawodowo policjanci, policjanci emeryci, lekarze, politycy, księża. Rośnie grupa 
doprowadzonych do wytrzeźwienia obcokrajowców szczególnie osób z Ukrainy. Po 
wytrzeźwieniu Ośrodek prowadzi rozmowy profilaktyczne z każdą osobą opuszczającą 
Ośrodek. W ciągu roku przyjętych ogółem zostało 7 647 osób, (plan na 2019 r. 7 300 osób) 
w tym mężczyzn 6 706, kobiet 925, małoletnich 16. Z Bielska-Białej zostały przyjęte 2 821 
osoby, w tym mężczyzn 2 332, kobiet 482, małoletnich 7. Pozostałe 4 826 osób zostało 
przyjętych z gmin współpracujących. Ośrodek współpracował z 64 gminami z terenu  
7 powiatów (tj. bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, 
wadowickiego, żywieckiego). 

Ośrodek pobiera opłaty za pobyt w placówce w wysokości 295 zł. Ściągalność 
należności następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Koszt całkowity działalności Ośrodka wyniósł 2 576 612,19 zł z czego gminy 
współpracujące udzieliły pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie 
OPPA na łączną kwotę 1 035 430,00 zł, dochody od osób doprowadzonych do Ośrodka 
wyniosły 830 418,75 zł. 
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Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

funkcjonuje od 1 marca 2012 r. Szpital powstał w wyniku połączenia Beskidzkiego Centrum 
Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły  
w Bielsku-Białej. 

Szpital realizuje świadczenia o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym  
w budynkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18, przy ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17. 

W BCO-SM znajdują się następujące oddziały szpitalne: 
1. przy ul. Wyzwolenia 18: 

a) anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łóżkami, liczba hospitalizowanych 
154 pacjentów, 

b) chirurgii onkologicznej i ogólnej z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej dysponujący  
58 łóżkami, liczba hospitalizowanych 2294 pacjentów, 

c) onkologiczny i hematoonkologiczny dysponujący 62 łóżkami, liczba hospitalizowanych 
12 875 pacjentów, w tym 7282 pobytów jednodniowych, 

d) radioterapii i chemioterapii dysponujący 49 łóżkami, liczba hospitalizowanych 1 519 
pacjentów, 

2. przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21: 
a) gastroenterologii z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 45 łóżkami, liczba 

hospitalizowanych 1 852 pacjentów, 
b) kardiologiczny i kardioonkologiczny dysponujący 33 łóżkami, liczba hospitalizowanych 

1 662 pacjentów, 
c) neurologiczny dysponujący 13 łóżkami, liczba hospitalizowanych 505 pacjentów  

(w listopadzie 2019 r. działalność oddziału została zawieszona), 
d) anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łóżkami, liczba hospitalizowanych 

177 pacjentów, 
e) ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej dysponujący 43 łóżkami, liczba 

hospitalizowanych 4 686 pacjentek, 
f) noworodkowy dysponujący 27 łóżkami, liczba hospitalizowanych 1 763 pacjentów, 
g) chirurgii ogólnej i onkologicznej dysponujący 46 łóżkami, liczba hospitalizowanych  

675 pacjentów, 
3. przy ul. Emilii Plater 17: 

a) medycyny paliatywnej dysponujący 20 łóżkami, liczba hospitalizowanych 296 
pacjentów, 

b) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dysponujący 52 łóżkami, liczba hospitalizowanych 
91 pacjentów. 

Szpital posiada 464 zarejestrowanych łóżek szpitalnych, w tym 20 łóżek 
noworodkowych i 7 inkubatorów. 

W zakresie lecznictwa stacjonarnego, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz  
z zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 30 549 pacjentów. Ponadto, w zakresie 
leczenia szpitalnego wykonywane są terapeutyczne programy zdrowotne, chemioterapia, 
teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa oraz terapeutyczne programy lekowe.  

Od 2018 r. Szpital realizuje usługi zdrowotne w zakresie hospicjum domowego.  
W ramach tego kontraktu w 2019 r. rozliczono łącznie 611 świadczeń dla 205 chorych 
objętych opieką. 

W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego w szpitalu udzielono łącznie 129 901 porady 
specjalistyczne.  

W izbach przyjęć zlokalizowanych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21  
i Wyzwolenia 18 udzielono łącznie 8 337 porad. 

Ponadto, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane badania 
endoskopowe, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W BCO-SM 
oprócz oddziałów szpitalnych, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, poradni oraz dwóch izb 
przyjęć w 2019 r. funkcjonowały: zakład radioterapii, pracownia brachyterapii, zakład fizyki 
medycznej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji, zakład diagnostyki obrazowej, 
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pracownia mammograficzna, dwa bloki operacyjne, blok porodowy, pracownia usg, 
pracownia rtg, pracownia ekg, pracownia echokardiografii, pracownia badań metodą Holtera, 
pracownia elektrofizjologiczna, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań 
metodą Dopplera, dwie pracownie endoskopii przewodu pokarmowego, dwa laboratoria 
analityczne. 

W roku 2019 miasto Bielsko-Biała przekazało kwotę 6 161 350 zł w formie dotacji 
celowych na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala. Środki te zostały wydatkowane m.in. 
na: tomograf komputerowy, wyposażenie pawilonu, w którym mieści się oddział dzienny 
chemioterapii, myjnię endoskopową, stację planowania leczenia 3D, gastrofiberoskop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

 

(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Program Rodzina Plus został przyjęty uchwałą Nr XX/374/2016 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

Program obejmuje przede wszystkim zadania wykraczające poza obligatoryjną 
działalność samorządu, niezdefiniowane w innych programach na rzecz rodziny, tworząc 
pakiet działań prorodzinnych. Celami Programu są: „Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa 
socjalnego" i „Profilaktyka i wspieranie rodzin”. 

Przyjęte w ramach Programu rozwiązania wspierają rodziny, w szczególności rodziny 
wielodzietne, a także zastępcze, których celem jest nie tylko udzielenie pomocy materialnej, 
poprzez zwiększenie kwot dodatków do świadczeń rodzinnych czy zapewnienie dożywiania 
dzieci, lecz również promowanie i docenienie modelu rodziny wielodzietnej oraz integrację 
rodzin poprzez stwarzanie warunków zacieśniania więzi społecznych i partycypacji  
w różnych sferach życia społecznego. 

Jednym z kluczowych elementów Programu jest karta „Rodzina +”, która stała się 
swoistą „marką” polityki prorodzinnej Miasta. Miasto Bielsko-Biała w 2010 r. jako piąte  
w kraju, wprowadziło kartę samorządową dla rodzin wielodzietnych. W przypadku Bielska-
Białej kartę „Rodzina +” otrzymują również rodziny zastępcze, bez względu na liczbę dzieci 
wychowujących się w tych rodzinach. 

Oferta Programu ma zachęcić ww. rodziny do urozmaiconego spędzania wolnego 
czasu oraz ułatwić jeszcze aktywniejszy niż do tej pory udział w życiu Miasta, dzięki 
wprowadzeniu systemu ulg i zwolnień na ofertę miejskich instytucji z zakresu kultury i sportu 
oraz przedsiębiorców, którzy przystępują do programu w roli Partnera. Wg stanu na dzień  
31 grudnia 2019 r. 7 729 osób (1 581 rodzin) posiadało obowiązujące karty „Rodzina+”. 
Posiadacze karty mogą korzystać m. in. z 50% ulg i zwolnień w miejskich instytucjach  
z zakresu kultury i sportu (Bielskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury, Galeria Bielska 
BWA, Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Bialski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej) - 
wartość udzielonych ulg w 2019 r. - 291 566,91 zł. Do Programu włączyły się również spółki 
kapitałowo powiązane z miastem Bielsko-Biała: AQUA S.A. oferując najlepszym uczniom  
i studentom stypendia za wyniki w nauce (35 całorocznych stypendiów) oraz ZIAD Bielsko-
Biała S.A. wprowadzając ulgę na przejazdy kolejką linową na Szyndzielnię i wyciągiem 
narciarskim na Dębowiec. Do Programu w roli Partnera przystępują przedsiębiorcy, 
proponując posiadaczom karty rabaty na swoje produkty i usługi, co uatrakcyjnia inicjatywę 
oraz daje korzyści rodzinom posiadającym kartę – wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 101 
podmiotów. Ponadto, rodziny posiadające kartę „Rodzina +” mogą skorzystać z ulgi  
w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim. W 2019 r. z ulgi skorzystało 66 dzieci  
z 61 rodzin - wartość ulg: 97 706,25 zł. 

Dla posiadaczy kart „Rodzina +” zostały wprowadzone także dodatkowe ulgi  
w przejazdach komunikacją miejską obowiązujące od 1 września 2010 r. 

Niezależnie od posiadania karty „Rodzina +” istotną rolę i wymierne wsparcie 
finansowe dla rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego stanowi podniesienie od  
1 czerwca 2010 r. kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego z trzech tytułów:  
1. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – o kwotę 50,00 zł.  
2. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – aktualnie o kwotę 100,00 zł. 
3. Rozpoczęcia roku szkolnego – o kwotę 70,00 zł. 

Wg posiadanych informacji - na dzień przyjęcia uchwały w przedmiotowym zakresie 
Bielsko-Biała jako pierwsze miasto w Polsce zwiększyło jednocześnie kwoty trzech dodatków 
do zasiłku rodzinnego. W 2019 r. podwyższonymi świadczeniami zostało objętych 2 582 
rodzin. Z budżetu Miasta wypłacono podwyższone dodatki na łączną kwotę: 1 368 004,00 zł.  

Program Rodzina Plus oprócz wyżej wymienionych zadań, obejmuje również szereg 
działań profilaktycznych na rzecz rodziny. Są to m.in. umożliwienie zaspokojenia potrzeb 
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz zaspokojenie 

Program Rodzina Plus 
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potrzeb opieki nad uczniami w czasie wolnym od zajęć szkolnych poprzez organizowanie 
ogólnodostępnych imprez masowych sportowych i kulturalnych, umożliwiających 
mieszkańcom aktywny wypoczynek, a także realizacja oferty zajęć pozalekcyjnych, 
prowadzenie różnych form zajęć na wyższym poziomie, rozwijających zdolności i talenty 
dzieci, szczególnie z rodzin, które nie są w stanie zorganizować ich swoim dzieciom 
odpłatnie oraz stworzenie szerokiego wachlarza ofert rekreacyjnych dla rodzin poprzez 
tworzenie nowych oraz modernizację i doposażenie istniejących terenów rekreacyjnych  
i placów zabaw oraz osiedlowych i przyszkolnych boisk sportowych. Miasto corocznie 
dofinansowuje również wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży organizowany przez 
placówki oświatowe, jednostki miejskie oraz organizacje działające w sferze pożytku 
publicznego. W 2019 r. na dofinansowanie wypoczynku zimowego w budżecie Miasta 
przeznaczono kwotę: 227 802,75 zł. Z wypoczynku skorzystało około 3 871 osób. Na 
dofinansowanie wypoczynku letniego przeznaczono kwotę: 1 006 825,51 zł. Z wypoczynku 
skorzystało około 12 941 dzieci i młodzieży z terenu Bielska-Białej.  
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(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Celem Programu jest wspieranie i umożliwienie weteranom działań poza granicami 
państwa i weteranom poszkodowanym zamieszkałym na terenie miasta Bielska-Białej 
korzystania ze zniżek oraz nieodpłatnych świadczeń w jednostkach sektora finansów 
publicznych Bielska-Białej oraz ofert Punktów Partnerskich, wyrażających chęć przystąpienia 
do Programu. Realizacja Programu odbywa się poprzez zwiększenie dostępu do usług 
publicznych w sferze kultury, sportu i rekreacji.  

Do 31 grudnia 2019 r. kartę Weteran Plus przyznano 85 osobom. Posiadacze karty 
„Weteran Plus” mogą korzystać z ulg w miejskich jednostkach organizacyjnych: Bielskie 
Centrum Kultury, Galeria Bielska BWA, Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego 
Zitzmana, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, na zasadach określonych  
w Programie. W 2019 r. posiadaczom Karty Weteran Plus sprzedano bilety ze zniżką przez 
ww. jednostki na łączną wartość ulg w wysokości 1 059,06 zł. Do „Programu Weteran Plus” 
przystąpił  1 Partner tj. TS PODBESKIDZIE S.A., który wprowadził do swojej oferty ulgę dla 
posiadaczy Karty Weteran Plus.  

Koszt wdrożenia „Programu Weteran Plus” wyniósł 1 805,64 zł i został pokryty ze 
środków budżetu miasta Bielsko-Biała. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Celem strategicznym Programu jest wspieranie tworzenia miejsc pracy, rozwoju 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, poprzez prowadzenie działań, które należy podjąć by 
sprostać aktualnym wyzwaniom rynku pracy, jak również działań, które pomogą pobudzać 
aktywność zawodową i społeczną mieszkańców miasta Bielska-Białej poprzez aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu. Działania te mają przyczynić się do ograniczania 
zjawiska bezrobocia i jego negatywnych skutków. Aby zrealizować ten cel wyznaczono trzy 
kierunki działań strategicznych, które są realizowane poprzez konkretne zadania odnoszące 
się do planowanych inicjatyw, które są podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP): 
1. Działanie I. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości: 

a) w 2019 r. udzielono 114 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, 
b) 39 osób z terenu Miasta Bielska-Białej podjęły pracę za skierowaniem PUP w ramach 

refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy, 
c) w związku z brakiem zainteresowania ze strony osób uprawnionych w 2019 r. nie 

stworzono spółdzielni socjalnych. 
2. Działanie II. Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób będących w trudnej sytuacji na 

rynku pracy: 
a) w celu zwiększenia aktywizacji zawodowej osób będących w trudnej sytuacji na rynku 

pracy PUP świadczył usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Z usługi 
pośrednictwa pracy skorzystało 3 915 osób w ramach 15 160 wizyt u doradców klienta.  
W trakcie spotkań z bezrobotnymi, w celu zaplanowania działań aktywizujących 
prowadzących do zatrudnienia lub samozatrudnienia przygotowano i przyjęto do 
realizacji 2 743 Indywidualnych Planów Działania. Ponadto, w omawianym okresie 
wydano 770 skierowań do pracodawców, w wyniku których 131 osób podjęło pracę. 
Pośrednicy pracy pozyskali 7 730 wolnych miejsc pracy z terenu miasta Bielska-Białej. 
Ponadto doradcy klienta, w siedzibie PUP zorganizowali dla osób poszukujących 
zatrudnienia 5 giełd pracy z pracodawcami oferującymi łącznie 25 wolnych miejsc 
pracy.Doradcy zawodowi PUP objęli poradnictwem zawodowym 373 osoby 
bezrobotne, w ramach udzielonych 430 porad zawodowych, z czego 258 osób 
uczestniczyło w 371 poradach indywidualnych, natomiast 115 osób uczestniczyło  
w 59 poradach grupowych, informacją zawodową objęto 2 675 osób, z czego 420 osób 
uczestniczyło w ramach 267 spotkaniach grupowych, natomiast 2 255 osób 
uczestniczyło w ramach spotkań indywidualnych, 

b) staż rozpoczęło 137 osób, 43 osoby rozpoczęły prace społecznie użyteczne, 21 osób 
rozpoczęło pracę w ramach robót publicznych oraz 20 osób podjęło pracę w ramach 
prac interwencyjnych. Dodatkowo, 9 osób podjęło pracę w ramach refundacji 
pracodawcy lub przedsiębiorcy, przez okres 12 miesięcy, części kosztów poniesionych 
na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne, skierowanych 
bezrobotnych do 30 roku życia. 

3. Działanie III. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i dostosowanie ich 
do potrzeb rynku pracy: 
a) z terenu Miasta Bielska-Białej 93 osoby odbyły szkolenie przez co nabyły bądź 

uzupełniły kwalifikacje zawodowe lub umiejętności ogólne przydatne do wykonywania 
pracy, 

b) PUP objął wsparciem finansowym 2 osoby podejmujące naukę na studiach 
podyplomowych oraz 10 osób kontynuujących naukę, 

c) pracownicy PUP skorzystali z 46 szkoleń, w szkoleniach uczestniczyło 99 osób, przy 
czym niektórzy skorzystali ze szkoleń więcej niż raz. 

Dodatkowo PUP objął wsparciem finansowym w ramach środków Krajowego Funduszu 
Szkoleń 31 pracodawców z terenu miasta Bielska-Białej. 

 

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy  

na lata 2014-2020 dla Miasta Bielska-Białej  
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(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Program stanowi podstawę działań dla miasta Bielska-Białej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, określa cele, obszary, zadania oraz działania.  

Głównym celem Programu jest ograniczenie zażywania środków odurzających oraz 
związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych występujących na terenie miasta 
Bielska-Białej, a także zapobieganie powstawaniu nowych patologii. Jest on osiągany 
poprzez realizację celów szczegółowych, zaś zadania do realizacji opierają się w głównej 
mierze na integracji różnych strategii profilaktycznych, jako ogół działań zapobiegawczych 
niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu oraz na działaniach wobec różnych grup 
odbiorców na wielu poziomach tj. pomocy indywidualnej, opieki nad rodziną, zajęć 
wychowawczo - profilaktycznych w szkole i zajęć alternatywnych w czasie wolnym. 

W 2019 r. szkołom podstawowym i ponadpodstawowym zostało udzielone 
dofinansowanie na realizację szkolnych programów wychowawczo–profilaktycznych. 
W szkołach, dofinansowane zostały przede wszystkim programy znajdujące się  
w ogólnopolskiej bazie programów rekomendowanych przez PARPA oraz KBPN. Wśród tych 
programów i przedsięwzięć znalazły się m.in. „Unplugged”, „Smak życia czyli debata  
o dopalaczach”, „Wspomaganie rozwoju dzieci nie lubianych z powodu zachowań 
antyspołecznych” oraz inne inicjatywy tj. konkursy wiedzy o uzależnieniach, warsztaty 
tematyczne, prelekcje dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów. Ww. programy 
realizowane są przez pedagogów, psychologów, a także przez podmioty zewnętrzne tj. firmy 
zajmujące się systemowymi działaniami w dziedzinie profilaktyki społecznej. Ogólna kwota 
dofinansowania wyniosła 45 291,86 zł. Ponadto szkołom systematycznie udostępniane były 
filmy oraz publikacje związane z profilaktyką zachowań ryzykownych. Koszt zakupu 
materiałów informacyjno – edukacyjnych 3 560,00 zł. 

W dniach 30-31 sierpnia 2019 r. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej zorganizował festyn pod nazwa „Moja siła to rodzina”. Festyn odbył się na 
terenie Parku im. Juliusza Słowackiego, Bielskiego Centrum Kultury oraz sezonowego 
lodowiska kompleksu sportowego „Orlik”. Festyn został skierowany do dzieci, młodzieży oraz 
rodzin z terenu Bielska-Białej, i miał na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego 
stylu życia, bez narkotyków i innych niebezpiecznych używek. 

W 2019 r., część zadań zapisanych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2014-2020 zostało powierzonych do realizacji organizacjom 
pozarządowym, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert. Działania zlecone 
organizacjom pozarządowym skupiły się na profilaktyce wskazującej i selektywnej. 

Od 2014 r. miasto Bielsko-Biała zleca prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  
ds. przeciwdziałania narkomanii. W 2019 r. prowadzenie Punktu - na 3 kolejne lata) 
powierzone zostało Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”. W Punkcie 
realizowane były działania w formie konsultacji, poradnictwa indywidualnego, prawnego, 
psychologicznego oraz grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem bądź uzależnionych od środków psychoaktywnych (dyżury 
pełnili specjaliści terapii uzależnień, psycholog oraz prawnik) oraz w formie spotkań 
grupowych. W 2019 r. z pomocy skorzystało łącznie 272 osób. Fundacja otrzymała w 2019 r. 
na prowadzenie Punktu wyniosła 50 000,00 zł. 

W 2019 r. zlecone zostało Fundacji Praesterno z siedzibą w Bielsku-Białej zadanie 
pn. „Prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 000 zł. 

W drodze otwartego konkursu ofert powierzono Stowarzyszeniu „Rodzice Przeciwko 
Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” przeprowadzenie badań diagnozujących picie alkoholu  
i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną wraz z zagadnieniem  
z zakresu używania przez młodzież e-papierosów, napojów energetycznych oraz 
rozpowszechnienia zjawiska cyberprzemocy i mowy nienawiści. Badania zostały 
przeprowadzone wśród uczniów bielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 
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Raport z badań, wnioski oraz rekomendacje do dalszych oddziaływań profilaktycznych 
zostały złożone w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Koszt 
realizacji zadania 40 000,00 zł. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

W Programie określono następujące cele: 
1. Ułatwianie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania odpowiedniego 

zatrudnienia oraz promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy. W ramach tego celu, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi realizowali zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób  
z niepełnosprawnościami. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 433 osoby 
niepełnosprawne bezrobotne oraz 71 osób poszukujących pracy. Każda z tych osób 
objęta została usługą pośrednictwa pracy, 35 osób objęto informacją zawodową,  
a 34 osoby poradnictwem zawodowym, natomiast 73 osobom niepełnosprawnym 
bezrobotnym wydane zostały skierowania do pracy, na tej podstawie pracę podjęło  
16 osób. Osoby z niepełnosprawnościami objęte zostały różnymi formami aktywizacji,  
tj.: 5 osób szkoleniami, 2 osoby robotami publicznymi, 1 osoba pracami interwencyjnymi,  
4 osoby stażami, 12 osób pracami społecznie użytecznymi, 5 osób dotacjami na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 7 pracodawcom przyznano dofinansowanie do 
wyposażenia stanowiska pracy dla 7 osób niepełnosprawnych. Ponadto PUP ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: przyznał dofinansowanie 
do wyposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej, przyznał 4 osobom 
środki na podjęcie działalności gospodarczej, skierował 1 osobę niepełnosprawną do 
odbycia stażu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz  z partnerami Bielskim 
Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” oraz Fundacją Aktywności Społecznej 
„Złote Łany” realizował projekt pod nazwą „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-
Białej”. Jednym z działań była aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez udział  
w zajęciach. 

2. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia socjalnego 
umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Zmierzając do realizacji 
powyższego celu, Miasto udzieliło dofinansowania ze środków PFRON 1 626 osobom  
z niepełnosprawnościami w zakresie: sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz 
ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z dofinansowania 
skorzystało 106 osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dofinansowano ze środków 
Miasta 10% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez: 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PORT”, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr 
Grodzki” oraz mieszkańców Bielska-Białej w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dworek” 
działającym przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, dzięki 
którym osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z zajęć organizowanych w WTZ. 

Ponadto w MOPS zatrudniony był Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych, który 
udzielił doradztwa 502 osobom, w tym w formie indywidualnych konsultacji stacjonarnych 
260 osobom, telefonicznych konsultacji 238 oraz podczas wizyt w miejscu zamieszkania  
4 osobom. 

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia łatwiejszego dostępu do organów 
administracji publicznej przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności  
w komunikowaniu się, Miasto Bielsko-Biała uruchomiło dodatkową możliwość 
skorzystania z pomocy jednego z 3 tłumaczy języka migowego. Na ten cel wydatkowano 
kwotę 4 452,50 zł, realizując 68,5 godzin tłumaczeń. 

Osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych. Natomiast osobie wymagającej całodobowej 
opieki, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można 

Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 
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zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, zapewnia się opiekę w domu 
pomocy społecznej. 

Jednym z ważnych działań dla osób z niepełnosprawnościami są usługi asystenckie, 
które realizowane były dla 25 osób przez MOPS w ramach projektu pn.: „Zintegrowana 
Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Partnerem tego projektu jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, które 
realizuje Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych z obszarów ujętych  
w I i II strefie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich. 

MOPS w ramach prowadzonej Giełdy Wolontariatu zawarł 70 Porozumień 
o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na czas dłuższy niż 30 dni (dot. Osób  
z niepełnosprawnościami). Z pomocy wolontariuszy skorzystało 26 osób  
z niepełnosprawnościami. Pomoc tę świadczyło 43 wolontariuszy. 

Ponadto, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowano  
170 000,00 zł przeznaczone na działania z zakresu aktywizacji i integracji osób 
niepełnosprawnych oraz starszych, ostatecznie wydatkowano 166 119,00 zł. W ramach 
konkursów ofert wyłoniono 13 organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowę na 
realizację zadań, z czego 4 organizacje działały tylko na rzecz osób niepełnosprawnych, 
kwota wydatków stanowiła 68 689,00 zł.  

3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie świadomości społecznej na 
kwestie związane z niepełnosprawnością. 

W ramach tego celu, Urząd Miejski w Bielsku-Białej zorganizował „Dzień Otwarty dla 
osób starszych i osób niepełnosprawnych”. Przy stanowiskach, informacji udzielali 
przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pierwszego i Drugiego Urzędu 
Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
Powiatowego Urzędu Pracy. Dla osób niesłyszących zapewniono tłumacza języka 
migowego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z zakresu 
fizjoterapii. W trakcie Dnia Otwartego przeprowadzono 3 prelekcje o tematyce zdrowotnej 
oraz 1 z zakresu bezpieczeństwa. 

Wydano „Informator dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami” w nakładzie 
2 500 egzemplarzy, który zawiera informacje nt. instytucji/organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz informacje nt. ulg  
i uprawnień dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

W celu promowania osób niepełnosprawnych, które przełamują bariery i stereotypy 
dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych 
osób przeprowadzono konkurs „Sukces nie zna barier 2019”. Kapituła Konkursu przyznała 
I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia 2019 r. 

4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji oraz umożliwianie 
rozwijania ich zdolności intelektualnych i fizycznych. 

W Bielsku-Białej 371 uczniów niepełnosprawnych objętych jest obowiązkiem 
szkolnym w szkołach: podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych. Miejski Zakład 
Komunikacyjny w Bielsku-Białej dowoził codziennie w okresie nauki szkolnej dzieci 
niepełnosprawne w wieku 5 i 6 lat do przedszkoli, uczniów niepełnosprawnych do szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, natomiast Miejski Zarząd Oświaty zorganizował 
dowóz dla dzieci w wieku 4-5 lat uczęszczających do przedszkoli, uczniów do szkół oraz 
niepełnosprawnych studentów. Ponadto, rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych 
korzystali z refundacji kosztów przejazdu w zakresie dowozu indywidualnego do szkół, 
przedszkoli oraz ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych. 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej na bieżąco wydawał:  
a) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego uczniom, którzy ze względu na stan 

zdrowia nie mogli uczęszczać do szkół, przy równoczesnej realizacji kształcenia 
specjalnego, 
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b) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży 
wymagającej ze względu na niepełnosprawność specjalistycznych zajęć 
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, 

c) orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniom, którzy wymagali dostosowania 
formy nauczania do ich możliwości psychofizycznych, 

d) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.  
Ponadto poradnie psychologiczne prowadziły: 

a) zajęcia z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (od  
1 m-ca życia do podjęcia nauki w szkole). Zajęcia były realizowane przez 
rehabilitantów, logopedów, pedagogów i psychologów, 

b) zajęcia specjalistyczne indywidualne z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku 
przedszkolnym i szkolnym z: psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapię metodą 
EEG Biofeedback, terapię integracji sensorycznej. 

Zespół Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznych kontynuował realizację rządowego 
programu „Za życiem” – polegającego na wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci przez 
dodatkowe zajęcia z fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami i logopedami. Do zajęć 
zakwalifikowano 314 dzieci, w tym 185 dzieci niepełnosprawnych oraz 129 dzieci 
zagrożonych niepełnosprawnością.  

Dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności prowadzona była 
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, którą prowadził Bielski Szkolny Ośrodek 
Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej oraz placówki oświatowe. 

5. Zwiększanie dostępności transportu i obiektów użyteczności publicznej dla osób 
niepełnosprawnych. 

W ramach realizacji powyższego celu, zadania wykonywał m.in. Miejski Zarząd Dróg, 
który w ramach założeń polegających na likwidacji barier architektonicznych w obiektach 
użyteczności publicznej, przeprowadził: 
a) budowę ulicy od węzła „Rosta” do ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego 

układu komunikacyjnego - budowa nowych chodników z obniżeniami krawężników  
i kostką integracyjną na przejściach dla pieszych, 

b) rozbudowę ul. Cieszyńskiej - budowa nowych i remont istniejącego chodnika  
z obniżeniami krawężników na przejściach dla pieszych i kostką integracyjną, 

c) rozbudowę drogi powiatowej (nr 7468 S) ul. Szerokiej oraz rozbudowę drogi gminnej  
(nr 160166 S) ul. Czołgistów - budowa nowego i remont istniejącego chodnika  
z obniżeniami krawężników na przejściach dla pieszych i kostką integracyjną oraz 
uwzględnienie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

d) budowę parkingu przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego – z uwzględnieniem miejsc 
postojowych dla osób niepełnosprawnych,  

e) prace związane z wyznaczeniem nowych stanowisk i odtworzył oznakowania 
poziome istniejących stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych na drogach 
publicznych, 

f) remontował lub wymieniał nawierzchnie chodników na: ul. Straconki (odcinek od  
ul. Leszczyńskiej do ul. Żywieckiej), ul. Legionów (odcinek od ul. Piekarskiej  
w kierunku ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza), ul. Henryka Sienkiewicza 
(odcinek od ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Juliusza Słowackiego), 

g) obsługę techniczno-kancelaryjną Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, organizuje 
całą pracę Rady, tj. przygotowanie spotkań, sporządzanie protokołów, pism.  
W 2019 r. Rada, zaopiniowała 24 projekty mające wywrzeć skutek wobec osób 
niepełnosprawnych.  
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Mapa 17. Liczba osób z orzeczoną niepełnosprawnością na 1000 mieszkańców w podziale na 
jednostki urbanistyczne wg stanu na 2019 r. 

Najmniejsza liczba osób (w przedziale 0 – 79) z orzeczoną niepełnosprawnością na 1000 

mieszkańców występowała w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 35 oraz 37 (Złote Łany),  

51 (Kamienica), 69 (Komorowice Krakowskie), 71 (Hałcnów) i 78 (Lipnik). 

Największa liczba osób (w przedziale 180 – 290) w orzeczoną niepełnosprawnością na 1000 

mieszkańców występowała w następujących jednostkach urbanistycznych nr: 24 (Aleksandrowice),  

50 (Kamienica), 87 (Mikuszowice Śląskie). 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Celem głównym Programu jest „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 
starszych oraz poprawa jakości ich życia poprzez zapewnienie im warunków do pełnego  
i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku 
wśród społeczeństwa”. Miejski Program na rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020 określa 
4 obszary działań: 
1. Pomoc, wsparcie i zapewnianie osobom starszym bezpieczeństwa socjalnego. 

W celu zapewnienia kompleksowości realizowanej pomocy osoby starsze uzyskały 
wsparcie w formie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych dla 388 
osób starszych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi realizowanych w ramach zadań zleconych - 40 osób starszych. Wszystkie 
osoby wnioskujące o pomoc w formie usług opiekuńczych i spełniające przesłanki 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej taką pomoc otrzymały. W ramach programu 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2019 – 8 seniorów skorzystało ze wsparcia w formie pobytu całodobowego w mieszkaniu 
chronionym. 

Na terenie Miasta Bielska-Białej funkcjonowały Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych 
(OWOS): 
a) Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a 

- liczba miejsc: 40 - w 2019 r. skorzystało 45 osób, 
b) Klub Samopomocy „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86 - liczba miejsc 50 - w 2019 r. 

skorzystały 63 osoby, 
c) Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336d - liczba miejsc 50 -  

w 2019 r. skorzystały 53 osoby, 
d) Klub Senior+ przy ul. Jesionowej 13 - liczba miejsc: 30 - w 2019 r. skorzystało 40 osób. 

Ponadto został utworzony Klub Senior+ z siedzibą w Bielsku-Białej przy  
ul. Jesionowej 13, a także Willa Animacji Międzypokoleniowej "SIXT Wam" - Strefa dla 
Seniorów w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 14 (19 osób uczestniczyło w zajęciach).  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej udzielił wsparcia osobom starszym, poprawiając 
warunki mieszkaniowe 21 osobom poprzez zamianę lokali, dodatkowo przeprowadzono  
w 2019 r. roboty budowlane związane z przebudową budynków lub lokali mieszkalnych  
w zasobie gminnym w celu dostosowania ich dla potrzeb osób starszych.  

Wydział Polityki Społecznej zorganizował w dniach 30 września – 10 października 
2019 r. zorganizował „Dni Seniora w Bielsku-Białej”, na zakończenie których w sali 
Redutowej Hotelu „Pod Orłem” odbył się Bal Seniora, podczas którego ogłoszono wyniki 
Plebiscytu „Aktywny Senior Roku 2019”. 

Policjanci KMP Bielsko-Biała zrealizowali 48 spotkań podejmując temat 
bezpieczeństwa społecznego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób 
starszych m. in. w Domu Dziennego Pobytu, Klubach/kołach seniora, radach osiedli oraz 
podczas „Dni Seniora”, w których wzięło udział 1 161 osób. Ponadto, policjanci w dniu  
28 marca wspólnie z pracownikami UM Bielsko-Biała w Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Bielsku-Białej, przeprowadzili debatę społeczną na temat: 
„Bezpieczeństwo każdym wieku. Zadania dla współczesnego policjanta". 

2. Aktywizacja i reintegracja społeczna osób starszych. 
Miejski Dom Kultury informował seniorów o swojej ofercie spędzenia wolnego czasu, 

m.in. za pośrednictwem strony internetowej MDK, strony internetowej 
www.seniorzybielsko.pl, „Pełnej Kultury”. W ponad połowie placówek działa już 
ogólnodostępne bezpłatne wifi. Wszystkie placówki MDK podejmowały współpracę  
z różnymi organizacjami pozarządowymi, w celu realizacji zadań na rzecz seniorów. 
Większość bielskich domów kultury realizowało programy i zajęcia skierowane dla osób 
starszych, rekreacyjne, artystyczne, plastyczne, warsztaty gastronomiczne, grupy 
teatralne, a także spotkania integrujące, pikniki, wyjścia do teatru, chóry, itp. Książnica 

Miejski Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020 
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Beskidzka przeprowadziła warsztaty komputerowe dla seniorów. Bielskie Centrum Kultury 
przekazało 686 szt. bezpłatnych biletów na koncerty dla osób z domów opieki i innych 
placówek, sprzedało 2 564 szt. ulgowych biletów, m.in. dla osób starszych oraz 257 szt. 
biletów ulgowych na koncerty dla osób z programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”. 
Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadził 2 otwarte konkursy na rzecz osób starszych, 
w sumie 9 organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie na realizację projektów  
w kwocie 100 000,00 zł. W 2019 r. nowym projektem skierowanym do osób starszych było 
wprowadzenie programu „Miejsce przyjazne dla Seniorów”, w ramach którego były 
składane wnioski o „Kartę Seniora". Od 16 września – 31 grudnia 2019 r. wnioski  
o wydanie „Karty Seniora” złożyło 3 821 osób starszych, wydano 3 534 „Kart Seniora”.  

3. Poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób starszych. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Ośrodków Wsparcia dla Osób 

Starszych, organizował zajęcia ogólnousprawniające, poprawiające aktywność fizyczną, 
zajęcia gimnastyczne, zajęcia nordic walking, wyjścia na basen. Dodatkowo 
zorganizowane zostały zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe), a także 
ćwiczenia umiejętności społecznych i emocjonalnych, ćwiczenia mające na celu 
stymulowanie procesów poznawczych, głównie funkcji językowych, ale również uwagi czy 
pamięci. Prowadzone były zajęcia z relaksacji, które wspomagały obniżenie napięcia 
emocjonalnego, lęku, ćwiczenia kontroli nieprzyjemnych emocji, ćwiczenia motywacyjne. 
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II realizowało domową 
opiekę hospicyjną, którą objęto 205 osób. Placówki Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-
Białej oferowały seniorom wiele różnorodnych form aktywnego spędzenia wolnego czasu, 
tj.: zajęcia taneczne, gimnastykę rekreacyjno-ruchową, gimnastykę dla Amazonek, 
gimnastykę leczniczą dla seniorów, organizację spotkań o charakterze zdrowotno-
profilaktycznym itp. Miasto Bielsko-Biała finansowało badania profilaktyczne dla 
mieszkańców, w tym dla osób starszych w kierunku: - chorób układu krążenia 
(oznaczanie we krwi poziomu cholesterolu, LDL, HDL, trójglicerydów, cukru, pomiar RR, 
określenie indeksu masy ciała), nowotworów płuc i gruźlicy płuc (RTG płuc wraz  
z opisem), raka jajnika (określenie markera nowotworowego CA 125 we krwi), raka 
prostaty (określenie poziomu markera nowotworowego PSA we krwi). 

4. Poprawa wizerunku osób starszych w społeczeństwie. 
Placówki Miejskiego Domu Kultury organizowały spotkania integracyjne dla osób 

starszych przy jednoczesnym angażowaniu podopiecznych miejskich jednostek 
organizacyjnych i organizacji pozarządowych. W ramach takiej współpracy odbyła się 
między innymi Międzypokoleniowa Wigilia współorganizowana z Młodzieżowym 
Ośrodkiem Socjoterapii, Domem Dziecka i Stowarzyszeniem Akademia Seniora, a także 
kiermasze świąteczne i okolicznościowe. Domy Kultury w poszczególnych dzielnicach 
miasta organizowały miedzy innymi: koncerty Chóru „Echo” i „Belcanto”, Kiermasze 
Wielkanocne i Bożonarodzeniowe. Osoby starsze mogły uczestniczyć w kołach 
zainteresowań np. w Kole Haftu i Zdobnictwa Artystycznego czy brać udział  
w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka. Domy 
Pomocy Społecznej organizowały spotkania integracyjne z dziećmi szkół podstawowych  
i studentami uczelni wyższych, z podopiecznymi w ramach edukacji dotyczącej kwestii 
starości. Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych zorganizowały pokaz mody seniorek  
z okazji Dni Seniora w Bielsku-Białej. Przygotowanie makijażu i fryzur modelek 
powierzone zostało uczniom Ośrodka Edukacji „Sokrates” w Bielsku-Białej. Komenda 
Miejska Policji w Bielsku-Białej realizowała liczne działania informacyjne i profilaktyczne 
na rzecz bezpieczeństwa osób starszych. Funkcjonariusze KMP w Bielsku-Białej 
rozpowszechniali materiały informacyjne m.in. podczas prelekcji, imprez plenerowych dla 
seniorów. W 2019 r. Urząd Miejski ogłosił Plebiscyt „Aktywny Senior Roku 2019”, którego 
celem było promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się aktywnością 
społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się wzorem do 
naśladowania dla innych osób. Do Plebiscytu mogła zostać zgłoszona osoba w wieku co 
najmniej 60 lat, zamieszkała w Bielsku-Białej i zaangażowana w działalność społeczną na 
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terenie Miasta Bielska-Białej. Nominowano 24 kandydatów spośród których Kapituła 
Plebiscytu wybrała Laureata. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona 
ofiar przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom dotkniętym tym 
problemem. Cel ogólny był realizowany w 2019 r. poprzez poniższe cele szczegółowe. 
1. Cel 1 – Rozwijanie społecznej świadomości i wrażliwości wobec zjawiska przemocy  

w rodzinie realizowany był w szczególności poprzez: organizowanie oraz 
współuczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach społecznych uwrażliwiających  
i podnoszących świadomość społeczną, promujących wartości rodzinne i metody 
wychowawcze wykluczające używanie przemocy; upowszechnianie informacji o naturze 
problemu przemocy w rodzinie, możliwościach ochrony i przeciwdziałania przemocy 
domowej oraz możliwościach uzyskania pomocy na terenie Miasta. 

2. Cel 2 – Rozwijanie profilaktyki przemocy w rodzinie adresowanej do różnych grup 
społecznych realizowany był w szczególności poprzez przegląd, ocenę, dofinansowanie  
i promocję szkolnych programów profilaktycznych. 

3. Cel 3 – Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji  
i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie realizowany był  
w szczególności poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń i konferencji dla 
pracowników służb, instytucji i organizacji w zakresie problematyki przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

4. Cel 4 – Zwiększanie  dostępności i efektywności pomocy niesionej osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez 
rozwój różnorodnych form wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa 
psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, medycznego, socjalnego, interwencji 
kryzysowej i psychoterapii zrealizowano poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz 
oceny istniejących zasobów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 
Miasta. 

5. Cel 5 – Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego, systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, służącego zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla 
rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie: ochronie ofiar przemocy w rodzinie oraz 
oddziaływaniom interwencyjnym i korekcyjnym kierowanym do sprawców przemocy 
domowej realizowano poprzez weryfikację dotychczasowej współpracy podmiotów 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej. 

Adresatami Programu byli mieszkańcy gminy i miasta na prawach powiatu Bielska-
Białej, w szczególności: osoby zagrożone przemocą w rodzinie, osoby dotknięte przemocą  
w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie, świadkowie przemocy w rodzinie, służby 
zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności osoby, podmioty, 
instytucje, a także organizacje pozarządowe systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Do realizatorów Programu w 2019 r. należały następujące podmioty: Wydział Polityki 
Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grupy 
robocze, miejskie jednostki organizacyjne, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Zespół Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych, Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, Ośrodek 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Miejski Zarząd Oświaty, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości: 
Komenda Miejska Policji, Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, Prokuratura 
Rejonowa Bielsko-Biała Południe, Sąd Rejonowy, a w nim m.in. Zespoły Kuratorskiej Służby 
Sądowej, organizacje pozarządowe, placówki służby zdrowia, placówki oświatowe i inne 
podmioty wyłonione w trakcie realizacji Programu. Do Partnerów Programu należały m.in.: 
administracja rządowa, agendy rządowe, media, ośrodki badania opinii społecznej, osoby 
fizyczne i prawne. 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 
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Realizacja zadań w każdym z obszarów określonych celami szczegółowymi 
Programu w przypadku jednostek miejskich uzależniona była od wielkości środków 
finansowych przewidzianych w budżecie Miasta. Zadania programu zlecone organizacjom 
pozarządowym uwarunkowane były wysokością środków finansowych przewidzianych  
w budżecie Miasta na powyższe zadania, a także kondycją finansową organizacji.  
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(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Program zawiera propozycje działań psychologicznych, edukacyjnych, 
socjalizacyjnych, a także profilaktycznych i terapeutycznych, ukierunkowanych na taką 
zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko stosowania 
przez nie przemocy w przyszłości oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli  
i konstruktywnego rozwiązywania problemów w bliskich relacjach. 

Grupowe oraz indywidualne zajęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie realizował w 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej. Do Programu przystąpiło łącznie 12 osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Program ukończyło 7 osób. W ramach Programu przeprowadzono 48 godzin zajęć 
grupowych i 22 godziny konsultacji indywidualnych z uczestnikami Programu. 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 r. 
zrealizowano w oparciu o dotację celową pochodzącą z budżetu państwa w wysokości  
10 012,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie na lata 2014-2020 



134 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

 

 

(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej spoczywa m.in. na 
jednostkach samorządu terytorialnego, a zadania te winny być realizowane w oparciu  
o 3-letnie programy wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.  

Piecza zastępcza realizowana jest w dwóch formach: rodzinnej i instytucjonalnej.  
W ramach Programu w 2019 r. realizowane były liczne zadania, które skupiały się na 

działaniach polegających na przywracaniu rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-
wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji. Do Zespołu Poradnictwa 
Specjalistycznego wpłynęło 156 skierowań od pracowników socjalnych oraz koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogółem z pomocy 
Zespołu skorzystały 394 osoby, 244 osoby korzystające z pomocy Zespołu to klienci 
Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostałe 150 osób to mieszkańcy miasta, nie będący 
klientami Ośrodka. Udzielono 1 820 porad psychologicznych, w tym m.in. 1 404 porad 
dotyczących problemów rodzinnych, 226 porad dotyczących problemów opiekuńczo-
wychowawczych, 393 dotyczących problemów alkoholowych. W ramach usługi dla rodzin  
z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne pomocą w formie usług opiekuńczych 
objęto 3 rodziny. 

W 2019 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 108 rodzin, 36 rodzin zostało 
zobowiązanych do współpracy na mocy postanowienia sądu. Zakończono pracę  
z 29 rodzinami (w tym z 17 w związku z osiągnięciem zakładanych celów). Ponadto  
34 rodziny objęte było monitorowaniem sytuacji rodziny po zakończeniu pracy przez 
asystenta rodziny. 

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 50 rodzin, których dzieci zostały 
umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej zostało objętych wsparciem pracowników 
placówek. Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” objął pomocą w opiece  
i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego 522 dzieci. Dodatkowo na terenie 
Miasta działały 3 placówki wsparcia dziennego prowadzone przez podmioty prowadzące 
działalność w sferze pożytku publicznego tj. Świetlica Socjoterapeutyczna Ignis, Świetlica 
Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus oraz Ulica Kreatywna – placówka wsparcia dziennego 
prowadzona w formie pracy podwórkowej oraz Klubu (z oferty których w skorzystały  
82 osoby). W okresie sprawozdawczym nie powołano żadnej rodziny wspierającej.  
W ramach analizy sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu  
w rodzinach prowadzono monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ogółem 399 
rodzin Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej monitorowali 146 rodzin 
zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. W 62 przypadkach powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności 
opiekuńczo-wychowawcze, pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady środowiskowe  
w celu rozeznania sytuacji rodzinno-bytowej oraz ustalenia planu pracy z rodziną 
ukierunkowanej na przywrócenie jej zdolności do wypełniania swoich funkcji. 

W trakcie prowadzonej kampanii „Szukam rodziny zastępczej” podjęto współpracę  
z Caritas Bielsko-Biała czego efektem było promowanie rodzicielstwa zastępczego we 
wszystkich bielskich kościołach poprzez odczytanie na niedzielnych mszach informacji dot. 
poszukiwania rodzin zastępczych przez MOPS.  

Podczas Festynu Rodzinnego Caritas w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej w dniu 
26 maja 2019 r. prowadzony był przez pracowników Działu Pieczy Zastępczej punkt 
informacyjny dot. rodzicielstwa zastępczego. Zespól Poradnictwa Specjalistycznego udzielił 
wsparcia dla 158 rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, natomiast 
wsparciem psychologa objęto 23 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, 
udzielono 65 porad dla rodziców zastępczych. 

Program Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata  

2018-2020 
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Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dla 391 dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka wyniosła  
3 635 487,00 zł.  
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(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej) 

Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 zawiera 
informacje na temat podstawowych problemów alkoholowych w Bielsku-Białej, zadań i metod 
jego realizacji, współdziałania organizacji pozarządowych, instytucji i służb społecznych  
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na terenie Miasta, realizatorów zadań i zasad 
finansowania Programu oraz wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej (Komisji RPA). 

Realizacja celów Programu odbywała się w ramach realizacji poniższych zadań. 
1. Zadanie „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin” realizowano w trybie otwartego konkursu 
ofert pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie 
narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia  
i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom 
ich rodzin, poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów 
lecznictwa odwykowego”. Wyłoniono dwa podmioty, które organizowały wyjazdowe sesje 
terapeutyczne: Śląską Fundację Błękitny Krzyż oraz Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 
Psychicznego „Od Nowa”. Dofinansowanie dotyczyło 2 056 osobodni psychoterapii i dni 
pobytu osób uczestniczących w wyjazdowych sesjach psychoterapeutycznych dla 
pacjentów uczestniczących w programach leczenia uzależnienia od alkoholu  
i współuzależnienia. 

2. Zadanie „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, 
w ramach którego finansowano organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół motywujący Komisji, rozpatrujący 
wnioski z policji, prokuratury, pomocy społecznej, zespołów kuratorskiej służby sądowej  
i wnioski indywidualne o zobowiązanie do leczenia odwykowego, podejmował czynności 
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w którego skład 
wchodzi 6 przeszkolonych członków; Zespół odbył w 2019 roku 138 posiedzeń, 
przyjmując strony trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa). Zadania zespołu 
realizowało ponadto 6 biegłych sądowych (3 psychologów, 1 specjalista psychoterapii 
uzależnień i 2 lekarzy psychiatrów), do badania skierowano 148 spraw, biegli wydali  
81 opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  
W ramach realizacji tego zadania zespół motywujący w 2019 r. prócz postępowań  
z 2018 r., podjął 189 spraw z wniosków zgłoszonych w roku 2019 (łącznie 432 
postępowania). Na posiedzenia zespołu motywującego zostały wezwane 1 234 osoby, 
zgłosiło się 718 osób. Wystąpiono z 96 wnioskami do Sądu Rejonowego o zobowiązanie 
uczestników postępowań do podjęcia leczenia odwykowego. W związku z realizacją 
procedury „Niebieskiej Karty” członkowie zespołu motywującego uczestniczyli w pracach 
dotyczących 407 posiedzeń grup roboczych.  

Dofinansowano również prowadzenie pracy indywidualnej oraz „grup problemowych” 
w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym  
i społecznym; realizację programu diagnozy i terapii FAS oraz programów 
interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla członków 
rodzin z problemem alkoholowym, dorosłych dzieci alkoholików, a także młodzieży 
zagrożonej uzależnieniem, rodziców i opiekunów. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r.: 
a) Zespół Poradnictwa Specjalistycznego udzielił pomocy psychologicznej 21 dorosłym 

dzieciom alkoholików (syndrom DDA). Ogółem z poradnictwa specjalistycznego 
skorzystały 394 osoby. W powyższym Zespole odbyły się 393 sesje terapeutyczne 
dotyczące problemu alkoholowego i 138 sesji dotyczących problemu przemocy, 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2019 
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b) zrealizowano 10 warsztatów po 3 godziny dla rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny i pracowników socjalnych. W warsztatach umiejętności wychowawczych dla 
rodziców o niskich kompetencjach wychowawczych uczestniczyło łącznie 8 osób,  
5 osób uzyskało zaświadczenie o ukończeniu pełnego cyklu, a 3 osoby –  
o uczestnictwie w warsztatach, 

c) w okresie sprawozdawczym skierowano do diagnozy lekarsko-psychologicznej  
24 dzieci narażonych prenatalnie na alkohol, będących pod opieką rodzin zastępczych. 

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w roku 2019 realizowano 
programy i terapie: 
a) zajęcia terapeutyczne dla rodzin podopiecznych z problemem uzależnienia  

w Pogotowiu Opiekuńczym, 
b) „Można żyć inaczej”, program adresowany do dzieci i młodzieży z zachowaniami 

problemowymi; charakter działań profilaktycznych w pracy indywidualnej był 
uzależniony od potrzeb dziecka. Program służył pokazaniu perspektyw zdrowego stylu 
życia bez używania środków zmieniających nastrój, 

c) ”Horyzonty”, w 26 przedsięwzięciach uczestniczyło 19 dzieci z Pogotowia 
Opiekuńczego w zróżnicowanych grupach wiekowych, realizując zajęcia 
wychowawcze, edukacji kulturalnej, artystycznej, sportowej  i turystycznej, 

d) terapię indywidualną wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9, która była 
prowadzona w konwencji behawioralno-poznawczej i psychodynamicznej, 

e) terapię grupową dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9, 
f) terapię indywidualną dla podopiecznych Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24, której 

celem było rozwijanie umiejętności interpersonalnych, udzielenie wsparcia  
w nawiązywaniu relacji dziecka ze światem; wprowadzono elementy relaksacji, nauki 
przez zabawę, pracy ze złością, 

g) w Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24 realizowano grupowy program terapeutyczny, 
którego celem było wzmacnianie samooceny, rozpoznawanie swoich ograniczeń, 
kształtowanie umiejętności w kontaktach z ludźmi, 

h) realizowano również indywidualną i grupową terapię wychowanków POW „Słoneczny 
Dom” w Bielsku-Białej przy ul. Cygańskiej.  

W ramach zadania realizacji programów i przedsięwzięć w zakresie ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programów 
terapeutycznych dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie, w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej prowadzono: 
a) obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej. Do sporządzania „Niebieskich Kart” zostali 
zobowiązani przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, 
oświaty, ochrony zdrowia i gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Wypełnioną „Niebieską Kartę-A” należy zgodnie z przepisami 
przekazać do 7 dni do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2019 r. do Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej wpłynęło 305 „Niebieskich Kart-A” (dotyczących 
249 rodzin) w związku z podejrzeniem występowania przemocy domowej. Natomiast 
przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodzin z problemem przemocy 
pracowali w formule grup roboczych (w okresie sprawozdawczym odbyło się 1 218 
posiedzeń grup roboczych), 

b) grupę wsparcia dla osób doznających przemocy, w której w okresie sprawozdawczym 
uczestniczyły 24 kobiety. Zrealizowano również 38 godzin konsultacji indywidualnych  
z uczestniczkami programu. Zajęcia prowadziło 2 psychologów, 

c) grupę terapeutyczną dla osób doznających przemocy, w której w okresie 
sprawozdawczym wzięło udział 11 kobiet. Zrealizowano również 38 godzin konsultacji 
indywidualnych z uczestniczkami programu. Zajęcia prowadziło 2 psychologów. 
W Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzono dyżury prawników, 
którzy świadczyli bezpłatne usługi dla mieszkańców miasta, dotkniętych kryzysem,  
w szczególności związanym z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie.  
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W ramach zadania w POIK funkcjonował całodobowy telefon zaufania „Niebieska 
Linia”. Udzielono pomocy psychologicznej i interwencyjnej osobom doświadczającym 
w rodzinie problemów alkoholowych i przemocy. 

3. W ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  
i socjoterapeutycznych” ze środków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2019 dofinansowano szkolne programy zapobiegania 
zjawiskom patologicznym w szkołach. W ramach Programu dofinansowano  
54 przedsięwzięcia profilaktyczne w 40 szkołach. Dofinansowano przede wszystkim 
programy profilaktyczne, skierowane do rodziców i opiekunów, a także programy 
dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Z dofinansowania 
skorzystał Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (93 dzieci objętych działaniami 
ZPOW) oraz Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, z usług którego 
skorzystało w 2019 r. 522 podopiecznych (11 Placówek Wsparcia Dziennego). Powyższe 
placówki zrealizowały szereg przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.  

W ramach organizowania i udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, 
superwizjach oraz innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki 
uzależnień, rozwiązywania problemów patologii społecznej, przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie i wykluczeniu społecznemu, zrealizowano przedsięwzięcia: 
a) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano 15 konsultacji 

szkoleniowych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W konsultacjach uczestniczyło 71 osób, 

b) w dniach 23-24 maja 2019 r. odbyło się szkolenie z zakresu superwizji  
i konsultowania działań profilaktycznych prowadzonych przez pracowników MOPS.  
W szkoleniu wzięło udział 8 osób,  

c) w dniach 30-31 maja 2019 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej  
pt. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w związku  
z prowadzeniem działań wobec osób i rodzin z problemem przemocy”, 

d) w związku ze skalą zjawiska depresji wśród nastolatków i współwystępujących 
objawów samookaleczeń, zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych myśli 
suicydalnych, w maju 2019 r. odbyło się szkolenie dla kadry merytorycznej Zespołu 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, prowadzone przez lekarza psychiatrę,  
w zakresie zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń bordeline – rozpoznania 
objawów i dostosowania do nich form i metod pracy, 

e) w dniach 3-4 października 2019 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków grup 
roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
w Bielsku-Białej na temat „Podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach procedury Niebieskie Karty”, 

f) w dniach 17-18 października 2019 r. w związku z inauguracją nowej kadencji, odbyło 
się wyjazdowe szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej pt. „Aktualne prawno-organizacyjne aspekty 
funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie; efektywna komunikacja nakierowana na współpracę interdyscyplinarną”, 

g) w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zorganizowano 7 sesji 
superwizyjnych dla 13 pracowników merytorycznych Domu Dziecka przy  
ul. Lompy 9., ponieważ praca z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz ich rodzicami 
wymaga właściwej współpracy zespołu w zakresie podejmowanych działań, 
poszukiwania skutecznych rozwiązań i kierunków pracy oraz ciągłego wysiłku nad 
osobistym rozwojem, 

h) w dniach 27-28 listopada 2019 r. zorganizowano udział członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej w konferencji pn. 
„Uzależnienia, przemoc, wykluczenie – jak skutecznie pomagać osobom  
w kryzysie życiowym”.  
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W ramach realizacji zadania polegającego na podejmowaniu systematycznych 
działań edukacyjnych dla osób ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych, zespół kontrolujący Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej prowadził działania 
informacyjno-edukacyjne przedsiębiorców oraz osób zaangażowanych w sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie miasta. 

Podczas organizowania oraz współuczestnictwa w kampaniach społecznych oraz 
przedsięwzięciach edukacji społecznej w zakresie problematyki uzależnień, picia 
ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowano przedsięwzięcia: 
a) przystąpiono po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów  
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W przedsięwzięciu na terenie miasta brało 
udział 17 bielskich szkół publicznych i niepublicznych, 8 uczniów bielskich szkół 
otrzymało nagrody w konkursach ogólnopolskich, 

b) Bielsko-Biała kolejny raz wzięła udział w kampaniach profilaktycznych „Reaguj na 
przemoc”, „Przemoc boli”, „Smart, to znaczy mądrze!”, „Narkotyki? To mnie nie kręci!” 
oraz „Przeciw pijanym kierowcom”, w ramach których zakupione plakaty, broszury  
i ulotki trafiły do mieszkańców miasta za pośrednictwem miejskich jednostek 
organizacyjnych i innych instytucji społecznych, 

c) przystąpiono po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii pn.: „Postaw na rodzinę”, 
pokrywając koszty zakupu materiałów edukacyjnych dla uczestników. Ww. materiały 
były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli oraz 
sprzedawców napojów alkoholowych, 

d) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano piknik dla rodzin zastępczych, 
które sprawują opiekę nad dziećmi wywodzącymi się z rodzin problemowych, często 
dotkniętych problemami alkoholowymi. Piknik odbył się 16 czerwca 2019 r. Udział  
w nim wzięło 162 rodziców zastępczych, 202 dzieci oraz zaproszeni goście. 

Na terenie miasta w 2019 r. zrealizowano badania pn. „Picie alkoholu i używanie 
narkotyków przez młodzież szkolną w Bielsku-Białej”. Wyniki prezentowane w raporcie  
z powyższych badań są porównywalne z międzynarodowym projektem badań wśród 
młodzieży szkolnej znanych pod nazwą ESPAD. Równolegle do ww. badania 
przeprowadzono badanie pn. „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną  
w Bielsku-Białej – w ocenie nauczycieli”. Do udziału w nim zaproszono wychowawców 
klas I szkół ponadpodstawowych oraz wychowawców klas II szkół ponadgimnazjalnych,  
a także pedagogów i psychologów pracujących w bielskich szkołach. Wyniki badań 
zawarto w niezależnym raporcie. Na podstawie ww. dwóch raportów z badań 
sformułowano rekomendacje dotyczące profilaktyki szkolnej w Bielsku-Białej. 

Dofinansowano realizację profilaktyki kreatywnej adresowanej do wychowanków 
Domu Dziecka w ramach realizacji zadania tzw. profilaktyki alternatyw, angażującej dzieci  
i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego, rozwijające zainteresowania 
rękodziełem artystycznym. W przedsięwzięciu wzięło udział 22 wychowanków Zespołu 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 

4. W ramach zadania „Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi” 
przeprowadzono 39 kontroli łącznie 199 punktów sprzedaży napojów alkoholowych  
w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. W trakcie kontroli stwierdzono 22 przypadki łamania przepisów 
przedmiotowej ustawy w zakresie obrotu napojami alkoholowymi (m.in. brak 
uwidocznionej informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, spożywania 
alkoholu w obrębie sklepu, nieuporządkowania artykułów alkoholowych zgodnie  
z przepisami). 

5. W ramach zadania „Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych  
i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych” dofinansowano 
działalność instytucji, organizacji pozarządowych udzielających wsparcia i pomocy 
osobom i rodzinom z problemem uzależnień, promujących życie w trzeźwości  
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i przeciwdziałających patologii społecznej, ogłoszono konkursy ofert z zakresu ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji organizacjom 
pozarządowym realizującym zadania z zakresu polityki społecznej. Konkurs 
rozstrzygnięto na okres 3 lat w roku 2016. Na realizację ww. zadania w roku 2019 dotację 
otrzymały następujące podmioty: Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub 
„Wzajemność”, Katolickie Towarzystwo Kulturalne Klub „Arka”, Bielskie Towarzystwo 
Trzeźwości.  

Zadanie pn. „Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin 
przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez 
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe” 
było wsparcie rodzin, w szczególności przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzieży dodatkową opieką  
i wychowaniem, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.  

Środki na realizację ww. zadania otrzymały podmioty: Świetlica Środowiskowa  
im. Dzieciątka Jezus, ul. Grzybowa 8, 43-309 Bielsko-Biała, prowadzona przez Klub 
Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, Świetlica Socjoterapeutyczna “Ignis”,  
ul. 11 Listopada 86, 43-300 Bielsko-Biała, prowadzona przez Charytatywne 
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis”, placówka wsparcia dziennego  
w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę pod nazwą „Ulica 
Kreatywna”, prowadzona przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku-
Białej. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w 2019 r. prowadziło również placówkę 
wsparcia dziennego „Ulica Kreatywna – Klub”. 

Dofinansowano realizację zadania publicznego pn. „Jak żyć z uzależnionym, nie 
tracąc siebie” przez „Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W”. W ramach projektu w dniu 
12 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie zorganizowało w Centrum Organizacji Pozarządowych  
w Bielsku-Białej konferencję, by przybliżyć problem uzależnienia i jego wpływu na 
funkcjonowanie w rodzinie oraz wskazać sposoby radzenia sobie z tym problemem przez 
bliskich osoby uzależnionej. Konferencja była skierowana do osób i rodzin z problemem 
alkoholowym. 

Ponadto, w dniach 27-28 listopada 2019 r. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż przy 
dofinansowaniu Gminy Bielsko-Biała zorganizowała konferencję pn. „Uzależnienia, 
przemoc, wykluczenie – jak skutecznie pomagać osobom w życiowym kryzysie”, 
poruszającą temat skutecznej pomocy interdyscyplinarnej dla osób doświadczających 
uzależnienia i przemocy w rodzinie na podstawie wiedzy i doświadczeń instytucji  
i organizacji z terenu Bielska-Białej. Celem przedsięwzięcia było: 
a) upowszechnienie wśród mieszkańców Bielska-Białej informacji o zjawisku przemocy  

w rodzinie, możliwościach uzyskania ochrony, pomocy i przeciwdziałania problemom 
przemocy w rodzinie na terenie Bielska-Białej oraz o podmiotach lokalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

b) upowszechnienie wśród mieszkańców Bielska-Białej informacji o problemach 
uzależnień, w tym uzależnieniu od alkoholu, ofercie profilaktyki, przeciwdziałania 
uzależnieniom i terapii osób uzależnionych oraz działaniach wspierających trzeźwienie, 
podejmowanych przez lokalne podmioty systemu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 

c) zwiększenie kompetencji zawodowych oraz współdziałania pracowników służb, 
instytucji  
i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie oraz problematyką 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym uzależnienia od alkoholu. 

Beneficjentami zadania były służby systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz mieszkańcy 
Bielska-Białej, w tym osoby i rodziny z problemem alkoholowym. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości)  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to podstawowy dokument 
określający zakres i zasady współdziałania Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność 
w sferze pożytku publicznego. Obowiązek jego uchwalenia wynika z art. 5a ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakazuje 
organom administracji publicznej współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy przy realizacji zadań publicznych. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 r. został przyjęty 
uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r. Zgodnie  
z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ 
wykonawczy przygotowuje sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, 
w którym dokonywana jest ocena stanu współpracy Miasta z sektorem pozarządowym. 
Dokument ten Prezydent Miasta Bielska-Białej jest obowiązany w terminie do 31 maja roku 
kolejnego przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej. Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi określa między innymi cele, jakie mają zostać osiągnięte, zasady i obszary 
współpracy, wyznacza priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków planowanych na 
realizację Programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do 
opiniowania ofert. Celem głównym Programu, który został wskazany na rok 2019 r. było 
dążenie do harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem a organizacjami, dla jak 
najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta. Cel ten realizowano poprzez cele 
szczegółowe, m.in.: ustalenie zasad współpracy miasta Bielska-Białej z organizacjami 
pozarządowymi, wykorzystanie w pełni potencjału organizacji pozarządowych poprzez 
zorganizowaną współpracę z samorządem lokalnym, w szczególności w sferze realizacji 
zadań publicznych, wypracowywanie wspólnych form działania dla dobra mieszkańców, 
promowanie aktywności społecznej poprzez zorganizowanie pikniku organizacji 
pozarządowych, promowanie idei wolontariatu. Realizacja powyższych celów odbywała się 
poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi na dwóch płaszczyznach: 
pozafinansowej i finansowej.  

Współpracą o charakterze zarówno finansowym jak i pozafinansowym zajmują się 
pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (do 15 listopada 2019 r. – 
Wydział Spraw Obywatelskich) wchodzący w skład Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. Do głównych obowiązków zalicza się przede wszystkim utrzymywanie 
stałego kontaktu z sektorem pozarządowym, doradztwo w kwestiach ubiegania się o dotacje, 
koordynowanie wszelkich działań związanych z otwartymi konkursami ofert, 
(przygotowywanie konkursów, kontrola poprawności składanych ofert, sporządzanie umów 
dotacyjnych, rozliczenie sprawozdania z realizacji zadania, sporządzanie decyzji 
dotyczących kwoty zwrotu dotacji), przygotowywanie rocznego Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz corocznego sprawozdania z tego Programu. Ponadto 
organizacje pozarządowe mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego 
z zakresu ekonomii społecznej, szkoleniowego oraz infrastrukturalnego w ramach 
funkcjonującego Centrum Organizacji Pozarządowych.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji prowadzonej przez Wydział Spraw 
Obywatelskich i Przedsiębiorczości znajdowało się 581 organizacji pozarządowych,  
w tym 259 stowarzyszeń rejestrowych, 2 związki stowarzyszeń, 21 stowarzyszeń zwykłych, 
59 terenowych jednostek organizacyjnych, 120 fundacji, 120 organizacji sportowych. To one 
były beneficjentami wszelkich działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
na podstawie rocznego Programu współpracy. 

Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na prowadzeniu  
w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego, serwisu informacyjnego, w którym 
zamieszczane są wszelkie istotne wiadomości dla organizacji pozarządowych, m.in. roczny 
harmonogram konkursów ofert. Dodatkowo comiesięcznie na adresy mailowe organizacji 

Program współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi 
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przesyłany był Newsletter dla organizacji pozarządowych, zawierający przydatne informacje 
na temat konkursów (terminów składania ofert, kwot przeznaczonych na dany konkurs), 
zmian w prawie, spotkań oraz szkoleń. Informacje te przesyłane były również na bieżąco  
w formie mailingu. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dysponuje także 
elektroniczną bazą organizacji pozarządowych oraz katalogiem organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku, co ułatwiało wyszukiwanie 
konkretnych organizacji i promowanie ich działań. Propagowanie aktywności podmiotów  
III sektora odbywało się także poprzez zamieszczanie artykułów w Magazynie 
Samorządowym „W Bielsku-Białej”. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych byli 
zapraszani do udziału w pracach Komisji Konkursowych, które opiniują oferty podmiotów 
ubiegających się o dotację w danej dziedzinie. Współpraca pozafinansowa to także 
współdziałanie w ramach zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,  
w szczególności z Radą Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. Rada jest 
organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta Miasta powołanym w celu 
wzmocnienia i doskonalenia dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem a podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Bielska-Białej. 

Istotnym wsparciem dla organizacji pozarządowych było Centrum Organizacji 
Pozarządowych, dzięki któremu organizacje mogły korzystać z usług doradczych, 
szkoleniowych, a także zaplecza infrastrukturalnego. Funkcjonowanie Centrum było 
finansowane z budżetu miasta Bielska-Białej. Dodatkowo prowadzony był także fanpage 
COP, dzięki któremu organizacje pozarządowe miały możliwość bieżącego śledzenia 
informacji dotyczących sektora ekonomii społecznej oraz wydarzeń i działań oferowanych 
przez COP. Regularnie przesyłane były maile z ważnymi informacjami, zmianami, 
zaproszeniami na szkolenia i spotkania. COP utrzymywało stały kontakt z organizacjami 
weryfikując ich potrzeby, starając się zapewnić im maksymalne wsparcie ich działalności.  
W roku 2019 w ramach działań COP zrealizowano dziewięć jednodniowych szkoleń  
z zakresu przygotowywania sprawozdań finansowych, źródeł finansowania działalności 
NGO, nowych wzorów ofert, obsługi generatora eNGO, czy kompetencji miękkich w zakresie 
komunikacji i autoprezentacji. W marcu 2019 r. zrealizowano spotkanie dla przedstawicieli 
PES (podmiotów ekonomii społecznej) promujące ekonomię społeczną, gdzie 
zaprezentowano najlepsze praktyki z zakresu przedsiębiorczości społecznej w regionie na 
przykładach m.in. spółdzielni socjalnych. W grudniu zorganizowano VIII Świąteczny Piknik 
Organizacji Pozarządowych. Udzielono 550 godz. doradztwa ogólnego dla przedstawicieli 
PES. Tematyka doradztwa obejmowała m.in.: opracowywanie statutów, ich zmian, 
opracowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Walne, protokołów Walnego, 
weryfikację regulaminów wykorzystywanych w działalności PES, opracowywanie 
regulaminów organów PES, konsultacje wniosków krajowych i unijnych kierowanych do 
ministerstw i jednostek samorządów terytorialnych, konsultacje umów zawieranych przez 
PES, podejmowanie działalności gospodarczej, pożytku publicznego, opracowywanie 
dokumentacji do KRS, weryfikowanie zawieranych umów, konsultacje wniosków FIO. 
Udzielano również doradztwa dla grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem podmiotu 
ekonomii społecznej. Organizacje pozarządowe ponad 200 razy skorzystały z usług 
infrastrukturalnych polegających na nieodpłatnym udostępnieniu sali konferencyjnej czy 
gabinetu na dyżur. W organizowanych szkoleniach i spotkaniach uczestniczyło w sumie 
ponad 500 osób. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpraca 
finansowa miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi polega na zlecaniu 
organizacjom realizacji wskazanych w ustawie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 
na ten cel. Współpraca ta odbywa się przede wszystkim w procedurze otwartych konkursów 
ofert. Oprócz tego art. 19a w/w ustawy daje możliwość zlecania realizacji zadań publicznych 
z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową,  
w trybie tzw. „małego grantu”.  

Otwarty Konkurs Ofert jest ogłaszany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej zgodnie  
ze specyfikacją przedłożoną przez właściwy merytorycznie wydział. Katalog zadań 
publicznych, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym jest 
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określony w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin 
składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od momentu ukazania się ogłoszenia 
konkursowego. Organizacje pozarządowe składają swoje projekty w postaci ofert na 
określony tematycznie konkurs. Formularze są weryfikowane pod względem formalnym  
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości przez Zespół ds. Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi, natomiast pod kątem merytorycznym oferty są sprawdzane 
przez wydział, którego tematyki dotyczy konkurs. Następnie Komisja konkursowa - powołana 
na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej - opiniuje każdą z ofert pod 
kątem merytorycznym, finansowym, oczekiwanych rezultatów i oddziaływania społecznego 
oraz kompetencji i możliwości realizacji zleconego zadania. Wydział Spraw Obywatelskich  
i Przedsiębiorczości oraz wydział właściwy pod względem merytorycznym dodatkowo 
przyznają organizacjom pozarządowym punkty za dotychczasową współpracę. Punkty są 
zliczane, a Komisja przedstawia Prezydentowi proponowane kwoty dotacji dla 
poszczególnych organizacji pozarządowych w postaci zarządzenia. Ostateczną decyzję, co 
do przyznania dotacji, podejmuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

Wyniki otwartego konkursu ofert są publikowane na stronie internetowej Urzędu,  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie papierowej na tablicy informacyjnej Urzędu. 
Następnie z podmiotami wyłonionymi w konkursie podpisywane są umowy o wsparcie  
lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Gdy umowa jest zawierana w formie 
wsparcia realizacji zadania publicznego, od organizacji pozarządowych wymagany jest wkład 
własny (finansowy lub osobowy). W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego 
taki wkład nie jest wymagany, wszystkie koszty ponoszone są z dotacji. 

Tryb przyznawania dotacji z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej 
przez organizację pozarządową jest określony w art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Zadanie zaproponowane w ramach tzw. „małego grantu” musi 
być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, mieć charakter lokalny lub regionalny,  
a kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 10 000,00 zł. Wydział Spraw 
Obywatelskich i Przedsiębiorczości sprawdza poprawność oferty pod kątem formalnym, 
natomiast wydział merytoryczny ocenia, czy realizacja projektu ze środków publicznych jest 
zasadna. Swoją opinię przedstawia Prezydentowi Miasta, który podejmuje ostateczną 
decyzję, czy zadanie otrzyma dotację w ramach tzw. „małego grantu”.  
 

Tabela 27. Zestawienie obszarów współpracy finansowej oraz wysokość środków zaplanowanych  

w budżecie miasta Bielska-Białej na zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym w 2019 r.* 

Obszary współpracy  
w sferze realizacji 
zadań publicznych 

Liczba edycji 
konkursów  
w 2019 r. 

Liczba 
udzielonych 

dotacji 
(zawartych 

umów) 

Liczba 
zarządzeń,  

na podstawie 
których 

przyznano 
dotacje 

Środki 
zaplanowane  

na dotacje  
w 2019 r. 

[w zł.] 

Kultura fizyczna 3 85 10 3 639 500,00 

Kultura fizyczna  
(konkurs wniosków 
ogłaszany na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej w 
Bielsku-Białej w sprawie 
określenia warunków i trybu 
finansowego wspierania 
rozwoju sportu na obszarze 
miasta Bielska-Białej) 

1 9 1 5 500 000,00 

Turystyka 1 9 3 150 000,00 
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Edukacja 1 3 1 55 000,00 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

2 51 13 400 000,00 

Ochrona i promocja 
zdrowia 

1 3 3 92 000,00 

Polityka społeczna 
Pomoc społeczna, 
Profilaktyka uzależnień 
(alkoholizm, 
narkomania), Edukacyjna 
opieka wychowawcza, 
Rodzina, Wymiar 
sprawiedliwości 

15 
(w tym 1 

unieważniony) 

72 

14 zarządzeń  
(w tym 1 komunikat  

o unieważnieniu 
konkursu) 

2 798 625,00 

Rozwój techniki, 
wynalazczości 
i innowacyjności 

2 2 2 45 000,00 

Rozwój gospodarczy  
w tym rozwój 
przedsiębiorczości 

1 1 1 5 000,00 

Rozwój wspólnot  
i społeczności 
lokalnych 

1 5 5 44 000,00 

Działalność na rzecz 
cudzoziemców 

2 2 2 160 000,00 

Ratownictwo  
i ochrona ludności 

1 1 1 32 000,00 

Razem 31 edycji 243 umowy 56 zarządzeń 12 921 125,00 

*Tabela przedstawia dane dotyczące Otwartych Konkursów Ofert, ofert złożonych w trybie tzw. 
„małego grantu” oraz konkursu wniosków na realizację zadania pod nazwą „Tworzenie warunków  
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze miasta Bielska-Białej”, którego 
dysponentem środków był Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  

 
Kwota z budżetu miasta Bielska-Białej przeznaczona na dotacje w 2019 r. wyniosła  

12 921 125,00 zł. W ramach tych środków 144 organizacje otrzymały wsparcie finansowe  
na realizację 243 projektów (zawartych zostało 243 umowy na realizację zadań publicznych). 
Założone w Programie cele zostały zrealizowane. 
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Wykres 20. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na poszczególne 

obszary współpracy wraz z liczbą zawartych umów z organizacjami 

 
Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  
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Wykres 21. Liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Funduszy Europejskich) 

Wydział Funduszy Europejskich zajmuje się koordynowaniem procesu pozyskiwania 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych  
i projektów „miękkich” oraz prowadzeniem wszelkich obowiązków związanych z rozliczaniem 
przyznanych środków europejskich. Praca nad projektami ma charakter interdyscyplinarny. 
Do każdego przedsięwzięcia, planowanego do dofinansowania, powoływane są zespoły 
projektowe. Wydział Funduszy Europejskich odpowiada za inicjowanie prac ww. zespołów  
i nadzorowanie ich przebiegu. Rzeczowa realizacja poszczególnych przedsięwzięć należy do 
właściwych merytorycznie wydziałów oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Wydział 
Funduszy Europejskich sprawuje nadzór nad właściwym przygotowaniem dokumentacji 
aplikacyjnej, celem spełnienia przez projekt kryteriów formalnych i merytorycznych danego 
programu operacyjnego oraz zapewnienia kwalifikowalności planowanych wydatków  
w projekcie. Ponadto odpowiada za zapewnienie zgodności projektu z odpowiednimi 
wytycznymi programowymi i innymi dokumentami krajowymi i unijnymi, od których 
uzależnione jest otrzymanie dofinansowania. Wydział opracowuje wnioski o dofinansowanie 
w dedykowanym systemie informatycznym, jak również monitoruje postępy w ocenie tych 
wniosków, przygotowując – we współpracy z wydziałami/ jednostkami organizacyjnymi 
Miasta – ewentualne uzupełnienia formalne i merytoryczne. Nadzoruje proces podpisywania 
umów o dofinansowanie, a później rzeczowej realizacji projektów, ich rozliczania  
i sprawozdawczości, poprzez sporządzanie stosownych wniosków o płatność, 
gwarantujących refundację kosztów poniesionych w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 
Ponadto Wydział bierze czynny udział w wyjaśnieniach składanych podczas kontroli 
projektów, prowadzonych przez odpowiednie instytucje oraz sprawuje nadzór nad 
obowiązkami wynikającymi z podpisanych umów o dofinansowanie (m.in. w zakresie 
wymaganej promocji projektu czy utrzymania trwałości). Do zadań Wydziału należy także 
czynny udział w konsultowaniu dokumentów strategicznych i programowych (krajowych  
i regionalnych), jak również aktów prawnych związanych z wdrażaniem funduszy 
europejskich, co jest kluczowe dla zapewnienia możliwości pozyskania dotacji dla 
planowanych przedsięwzięć. 

Podstawowym celem działalności Wydziału Funduszy Europejskich jest zwiększanie 
możliwości inwestycyjnych Miasta, poprzez pozyskiwanie środków europejskich. Co roku 
Wydział identyfikuje zadania w ramach celów strategicznych dla miasta Bielska-Białej.  
W 2019 r. założono realizację zadań wpływających na rozbudowę kluczowej infrastruktury 
drogowej, rozwój infrastruktury oświatowej oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego. 
Ponadto zaplanowano realizację działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki, tworzenia 
warunków dla poprawy stanu zdrowia mieszkańców, łagodzenia problemu mieszkaniowego 
w mieście, jak również poprawy stanu środowiska przyrodniczego. 

W 2019 r. miasto Bielsko-Biała realizowało projekty z zakresu infrastruktury drogowej, 
takie jak.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”, „Rozbudowa 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”. W obszarze rewitalizacji i włączenia 
społecznego realizowano projekty: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej” 
(beneficjent Galeria BWA), „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” 
(zarówno projekt inwestycyjny, mający na celu remont budynku przy ul. Wzgórze 14, jak  
i działania na rzecz aktywizacji seniorów i osób młodych), „Aktywne przestrzenie - 
rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” oraz projekt „Zintegrowana 
Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” – kierowany do osób wykluczonych społecznie  
i polegający m.in. na realizacji programów aktywności lokalnej. W obszarze zdrowia 
realizowano projekt „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” polegający na rozbudowie i remoncie placówki. 

6. Pozostałe działania 

Fundusze unijne 
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Dodatkowo podejmowano działania na rzecz realizacji i rozliczania innych projektów 
inwestycyjnych takich jak: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – I etap”, 
„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych 
zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” oraz projektów 
społecznych tj.: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”, „Dziecko – Rodzina – 
Przyszłość” oraz edukacyjnych: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na 
lokalnym rynku pracy”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”, których działania 
ukierunkowane są bezpośrednio do uczniów oraz kadry nauczycielskiej, poprzez szeroką 
ofertę szkoleń, kursów i zajęć dodatkowych. Oprócz działań na rzecz rozliczania trwających 
przedsięwzięć, Wydział Funduszy Europejskich we współpracy z odpowiednimi wydziałami 
Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi pracował nad przygotowaniem  
i złożeniem wniosków o dofinansowanie takich inwestycji jak „Rewitalizacja miejskich 
systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-
Białej” etap I i II, „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych w Bielsku-Białej” czy „Nowe życie w starych – nowych budynkach. 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” etap I i II.  

Na bieżąco w ciągu całego roku postępowało rozliczanie projektów będących w fazie 
rzeczowej realizacji. Z tego tytułu w 2019 r. wpłynęło do budżetu Miasta ok. 96 mln zł  
w formie refundacji ponoszonych wydatków. 

W ubiegłym roku zakończyła się rzeczowa realizacja 3 projektów: „Modernizacja bazy 
dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”, „Wzmacnianie potencjału 
społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” oraz 
„Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej”.  

W 2019 r. miasto Bielsko-Biała podpisało umowę o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej na kwotę ok. 4,7 mln zł dla nowego projektu pn.: „Rozwój mieszkalnictwa 
socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”. Podjęto prace nad przygotowaniem koncepcji 
kolejnych projektów, dla których wnioski o dofinansowanie będą składane w 2020 r. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych) 

Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego (RIT SPd) stanowią odpowiedź na wymogi Komisji Europejskiej i prawa 
wspólnotowego w zakresie kierowania przez państwa członkowskie części alokacji środków 
europejskich na tzw. zintegrowane podejście terytorialne, w tym dla obszarów 
funkcjonalnych miast wojewódzkich i innych miast o znaczeniu regionalnym. RIT SPd 
realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (dalej: RPO WSL) i dedykowane podmiotom z obszaru trzech powiatów 
ziemskich: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz Bielska-Białej – miasta na prawach 
powiatu. W oparciu o uchwałę Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy w sprawie 
realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 miasto Bielsko-Biała przystąpiło do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 
11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z późn. zm. (dalej: porozumienie 
subregionalne), którego sygnatariuszami jest 41 jednostek samorządu terytorialnego 
z terenu całego subregionu. Na mocy porozumienia subregionalnego miasto Bielsko-Biała 
pełni rolę Lidera Subregionu Południowego, a Prezydent Miasta przewodniczy organom RIT 
SPd – Radzie RIT i Zgromadzeniu Ogólnemu oraz podejmuje kluczowe decyzje w oparciu 
o opinie tych organów. Jednocześnie w ramach RIT SPd miasto Bielsko-Biała realizuje także 
zadania Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP RIT SPd) w systemie wdrażania RPO WSL 
na podstawie Porozumienia nr 9/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji 
instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. (dalej: porozumienie 
RPO), zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego (dalej: IZ RPO WSL) 13 marca 2015 
r. RIT SPd wdrażają zapisy Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: Strategii RIT), 
przyjętej uchwałą Zgromadzenia Ogólnego RIT (zrzeszającego organy wykonawcze 
wszystkich 41 jst z terenu subregionu południowego), a następnie pozytywnie zaopiniowanej 
przez IZ RPO WSL i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

Alokacja środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 uzyskanych przez miasto Bielsko-Biała dla całego subregionu 
południowego na realizację RIT SPd wynosi 105 141 002,00 euro (ok. 452 106 000,00 zł), 
w tym 92 915 363,00 euro w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (projekty inwestycyjne) oraz 12 225 639,00 euro w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (projekty społeczne, „miękkie”). Alokacja ta przeznaczona jest 
na realizację projektów z następującego zakresu: 
1. Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 

i mieszkaniowej. 
2. Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie. 
3. Gospodarka wodno-ściekowa. 
4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 

usług społecznych. 
5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 
6. Infrastruktura wychowania przedszkolnego i wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, infrastruktura i wsparcie kształcenia zawodowego oraz 
kształcenie ustawiczne. 

7. Promocja samozatrudnienia oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 
pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych. 

Regionalne Inwestycje Terytorialne 



150 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

8. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. poziom realizacji RIT SPd przedstawia się następująco: 
1. Wartość projektów wybranych do dofinansowania to 371 346 444,70 zł (84,97% alokacji 

środków RIT), z czego prawie 124 mln zł dotyczy projektów beneficjenta miasta Bielska-
Białej; 31 projektów na kwotę ponad 46 mln zł zostało wybranych do dofinansowania 
w roku 2019, w tym 1 projekt beneficjenta miasta Bielska-Białej na kwotę 4 249 217,41 zł. 

2. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie: 345 445 472,75 zł (79,05% alokacji 
środków RIT), z czego 108 658 561,95 zł dotyczy projektów beneficjenta miasta  
Bielska-Białej; 69 projektów na kwotę prawie 155 576 403,35 zł zostało 
zakontraktowanych w roku 2019, w tym 1 projekt beneficjenta miasta Bielska-Białej 
na kwotę 4 249 217,41zł. 

3. Wartość zatwierdzonych płatności/ zrefundowane wydatki: 218 598 696,35 zł (50,02% 
alokacji środków RIT). 

4. Wartość wydatków certyfikowanych przez KE: 218 696 340,89 zł (50,04% alokacji 
środków RIT). 

Kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków RIT SPd zostało już 
zakończonych, w tym kilka projektów miasta Bielska-Białej, jak np. Rozwój Zrównoważonego 
Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej (dofinansowanie ze środków europejskich RIT SPd 
na poziomie ponad 69 000 000 zł). Szczegółowe informacje na temat wdrażania RIT 
w subregionie południowym województwa śląskiego dostępne są na stronie http://rit-
subregion-poludniowy.um.bielsko.pl, gdzie znajduje się także zakładka „Galeria projektów", 
prezentująca zdjęcia i opisy poszczególnych przedsięwzięć realizowanych ze środków RIT. 

Zadania miasta Bielska-Białej wymienione w obydwu ww. porozumieniach 
realizowane są przez powołany do tego celu Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
(wcześniej Sekretariat RIT, Biuro RIT), który umocowany jest zarówno w strukturach 
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, jak i w systemie wdrażania RPO WSL 
2014-2020. Wśród głównych zadań Wydziału Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
znajduje się współorganizacja naborów RPO WSL dedykowanych RIT SPd oraz ocena 
projektów w nich składanych, stały monitoring realizacji wskaźników rzeczowych 
i finansowych określonych dla całego subregionu w Strategii RIT, a także bieżąca 
współpraca z partnerami porozumienia subregionalnego i innymi beneficjentami RIT, 
z IZ RPO WSL oraz ministerstwem właściwym ds. rozwoju regionalnego. W roku 2019 
Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych współorganizował 6 naborów RPO WSL 
dedykowanych RIT SPd o łącznej alokacji ponad 12 483 117,37 zł. Pracownicy Wydziału 
powoływani byli do Komisji Oceny Projektów dla 9 naborów. W ramach realizacji zadań 
zleconych w porozumieniu RPO z zakresu informacji i promocji przeszkolono podczas 
7 spotkań szkoleniowych 211 osób/beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów RIT 
z terenu całego subregionu południowego (ponad 100% założonego wskaźnika), w tym 
20 pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i jednostek organizacyjnych Miasta. 
Zadania Informacyjno-promocyjne realizowane są także poprzez ww. stronę internetową RIT 
SPd. 

Na swoją działalność związaną z wdrażaniem RIT w subregionie południowym 
Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych pozyskuje środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL. W roku 2019 wartość projektu 
Pomocy Technicznej RPO WSL dla IP RIT SPd wyniosła 427 271,84 zł. Zarówno w ramach 
zakończonego w roku 2019 audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020, jak 
i w ramach kontroli wydatkowania środków Pomocy Technicznej, do działalności Miasta jako 
IP RIT SPd nie wniesiono żadnych zastrzeżeń w sprawozdaniach i informacjach 
pokontrolnych. 

Dodatkowym zadaniem Wydziału Regionalnych Inwestycji Terytorialnych jest 
realizowanie funkcji Lidera subregionalnego projektu kluczowego RPO WSL z zakresu 
ochrony różnorodności biologicznej, w ramach którego 18 jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu subregionu, w tym miasto Bielsko-Biała, realizuje 20 przedsięwzięć 
o łącznej wartości dofinansowania na poziomie ok. 100 000 000,00 zł, z czego dla 
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18 projektów zostały podpisane umowy o dofinansowanie, a 2 projekty złożone przez miasto 
Bielsko-Biała znajdują się w trakcie oceny formalno-merytorycznej. 2 projekty nie zostały 
zrealizowane z uwagi na rezygnację wnioskodawców. 

Równolegle z trwającym od roku 2018 procesem programowania polityki spójności 
na lata 2021-2027 oraz procesem konsultacyjnym dokumentów strategicznych zarówno 
na poziomie krajowym (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030), jak i regionalnym 
(aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”), w roku 2019 
realizowano prace związane z planowaniem wspólnych subregionalnych przedsięwzięć 
na okres przyszłej perspektywy finansowej budżetu Unii Europejskiej 2021-2027. Ich efektem 
jest wyznaczenie obszarów kluczowych dla rozwoju subregionu w kontekście możliwości 
finansowania potencjalnych przedsięwzięć w ramach planowanej na lata 2021-2027 polityki 
spójności (na podstawie projektów aktów prawa wspólnotowego w tym zakresie oraz 
projektów dokumentów strategicznych na poziomie krajowym). Obszary te wyznaczają 
w pewien sposób cel główny wspólnych założeń samorządów subregionu południowego, 
które będzie obejmować kolejna strategia rozwoju subregionu (strategia RIT): Wzmocnienie 
subregionalnych przewag konkurencyjnych w zakresie szeroko rozumianej turystyki 
z wykorzystaniem potencjału przyrodniczo-krajobrazowego, przy jednoczesnym 
rozwiązywaniu kluczowych problemów subregionu, związanych z jakością powietrza i innymi 
elementami ochrony środowiska, a także potrzebą rozwoju i integracji transportu 
publicznego. 

W kontekście wspólnych planów w zakresie kluczowych przedsięwzięć 
subregionalnych podpisanych zostało w czerwcu 2019 r. 9 listów intencyjnych dotyczących 
realizacji następujących projektów: 
1. Zintegrowany partnerski projekt poprawy jakości powietrza w subregionie południowym 

poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. 
2. Zintegrowany partnerski projekt produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 

w subregionie południowym. 
3. Zintegrowany partnerski projekt w zakresie adaptacji do zmian klimatu. 
4. Zintegrowany partnerski projekt ochrony różnorodności biologicznej w subregionie 

południowym. 
5. Zintegrowany partnerski projekt rozwoju turystyki w subregionie południowym. 
6. Zintegrowany partnerski projekt ochrony dziedzictwa i różnorodności kulturowej 

w subregionie południowym. 
7. Partnerski projekt integracji i rozwoju transportu publicznego w subregionie południowym. 
8. Zintegrowany partnerski projekt utworzenia tras rowerowych w subregionie południowym. 
9. Zintegrowany partnerski projekt w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego. 

W powyższym zakresie zidentyfikowany został potencjał projektowy, który zapewnia 
nie tylko realizację powyżej wskazanego celu dla subregionu, lecz także ma znaczny wpływ 
na rozwój całego województwa, co predysponuje do starań o finansowanie przedsięwzięć 
w ścieżce pozakonkursowej w ramach RIT czy też jako projekty kluczowe RPO WSL  
2021-2027. Chodzi w tym przypadku m. in. o potencjał Jeziora Żywieckiego i innych 
zbiorników wodnych doliny Soły, potencjał turystyczny wielu gmin subregionu położonych 
na terenie lub w otulinach trzech parków krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem 
tzw. Beskidzkiej 5, czy potencjał aglomeracji bielskiej w kontekście potrzeby utworzenia 
głównego węzła przesiadkowego i transportowego subregionu i jednego z ważniejszych 
w regionie, a także nierozwiązany problem jakości powietrza, szczególnie intensywny 
na obszarze południowej części województwa. 

Wśród kluczowych potrzeb subregionu wskazano także elementy pozostające 
w gestii administracji rządowej czy też samorządu województwa. Chodzi w tym przypadku 
przede wszystkim o niezbędną dla rozwoju transportu w subregionie modernizację linii 
kolejowych nr: 97, 117, 139 i 190 czy modernizację byłych dróg krajowych, zarządzanych 
obecnie przez samorząd wojewódzki: Bielsko-Biała – Cieszyn i Bielsko-Biała – Żywiec – 
Zwardoń. 

Inne priorytety rozwojowe wskazane przez samorządy w subregionie południowym 
dotyczą dróg lokalnych (budowa i remont), gospodarki wodno-ściekowej (wciąż 
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identyfikowane są znaczne potrzeby inwestycyjne), infrastruktury edukacyjnej i społecznej 
(w tym głównie w zakresie budowy przedszkoli, żłobków oraz polityki senioralnej), 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz gospodarki odpadami. 

W kontekście powyższego kolejnym listem intencyjnym, podpisanym w czerwcu  
2019 r. przez 41 jednostek samorządu terytorialnego z terenu subregionu południowego 
województwa śląskiego, był list w zakresie uściślenia współpracy celem kontynuacji 
wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027. Sygnatariusze listu 
wyrazili wolę zrzeszenia 41 jst w formie stowarzyszenia gmin i powiatów, które przejmie 
od lidera – miasta Bielska-Białej funkcje koordynacyjne. Podczas Założycielskiego 
Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 28 października 2019 r. oficjalnie zostało 
powołane Stowarzyszenie Gmin I Powiatów Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, a 3 grudnia 2019 r. 
Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym statutowym 
celem Stowarzyszenia jest wsparcie idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych 
interesów, realizacji wspólnych przedsięwzięć, współdziałania na rzecz harmonijnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego jego członków, wymiany doświadczeń, promocji 
osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi. Całość działań roboczych związanych 
z utworzeniem, rejestracją oraz rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia prowadził 
Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, który docelowo stanie się Biurem 
Stowarzyszenia. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Inwestycji) 

Do zadań Wydziału Inwestycji należy prowadzenie spraw inwestycji własnych Miasta 
realizowanych samodzielnie i we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi,  
w zakresie administracji publicznej, edukacji i oświaty kultury, zdrowia i opieki społecznej, 
kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, oraz zadań skierowanych na ochronę środowiska. 
Zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z planem zawartym w budżecie Miasta, a po 
ich zakończeniu rozliczane i przekazywane w postaci środków trwałych do wydziału Mienia 
Gminnego i Rolnictwa (obecnie Wydział Nieruchomości). W trakcie i na koniec roku Wydział 
raportuje dane o stanie zaawansowania inwestycji oraz ich wartości. 

W ramach planu inwestycyjnego na rok 2019 przewidzianych do realizacji było  
46 zadań inwestycyjnych, jednorocznych i wieloletnich, kontynuowanych z lat poprzednich 
jak również projekty unijne na łączną wartość, po korektach planów, wynoszącą 
48 554 583,47 zł. 

Z punktu widzenia wartości do największych z nich należą dwa zadania wieloletnie 
dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej takie jak: 
1. „Nowoczesna Baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła 

II w Bielsku-Białej” w ramach tego zadania podpisano umowę i rozpoczęto realizację 
rozbudowy zespołu pawilonów o segment szpitalny wraz z łącznikami komunikacyjnymi 
oraz min. budowę zbiornika wody rezerwowej, zbiornika z ciekłym tlenem, przebudowę 
strefy wejściowej. Wartość przerobu w 2019 r. wyniosła 8 520 430,66 zł, a kwota 
dofinansowania 6 285 937,08 zł. 

2. „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III”. 
Realizując to zadanie zakończono zagospodarowanie terenu miejskiego przy 
ul. Zdrojowej, ul. św. Anny w Bielsku-Białej na cele rekreacyjne, obejmujące budowę 
ścieżek spacerowych, rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z montażem ogrodzenia, 
boiskiem do gry w boule, i elementy małej architektury 100%. Drugim zadaniem była 
przebudowa terenu miejskiego (ogrodu jordanowskiego) przy ul. Zielonej w Bielsku-Białej 
na integracyjny plac zabaw "Szósty zmysł". Do końca grudnia 2019 r. zadanie zostało 
wykonane w 85%. W styczniu 2020 r. wykonane zostały prace kończące inwestycję  
i porządkowe oraz przeprowadzone odbiory. Ogólna wartość wydatków poniesionych  
w 2019 r. to 5 677 351,23 zł plus ok. 1 000 000,00 zł w 2020 r. 

 W zakresie – edukacja i oświata – rozpoczęto, kontynuowano bądź zakończono  
21 zadań, były to: 
 
Zadania związane ze zwiększeniem możliwości objęcia większej ilości dzieci opieką 
przedszkolną, poprawiających standardy budynków szkolnych poprzez ich 
modernizację oraz adaptacje na inne potrzeby edukacyjne, zakup nowego 
wyposażenia i pomocy szkolnych poprawiających jakość edukacji: 
1. Kontynuowano budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy 

ul. Zapłocie Duże 1 na wartość 1 935 000,00 zł w 2019 r. 
2. Rozpoczęto modernizację basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii 

Krajowej przy ul. Sterniczej 4 na wartość 600 000,00 zł z kontynuacją robót w roku 2020r. 
3. Zakończono przebudowę budynku przedszkolnego przy ul. Lipnickiej 34 wraz 

z przebudową placu zabaw i zagospodarowaniem, terenu oraz wykonaniem ogrodzenia 
o wartości 1 899 749 ,55 zł. 

4. Wykonano przebudowę pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy 
ul. Łagodnej 26 w Bielsku-Białej na dwa oddziały przedszkolne, w zakresie zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, jak również zrealizowano dostawę wyposażenia oddziałów 
przedszkolnych. Wartość zadania wyniosła 417 619,26 zł. 

5. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji mieszkania oraz 
wykonano przebudowę lokalu przy Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Żywieckiej 239 na 
cele oświatowe o wartości 138 661,64 zł. 

Inwestycje 
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6. Wykonano klimatyzację w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy  
ul. Władysława Broniewskiego, wartość zadania to 156 000,00 zł. 

7. Rozbudowano instalację komputerową oraz doposażono sale dydaktyczne w BSP 
w Bielsku-Białej, wartość zadania 31 566,98 zł. 

8. Dostarczono i zamontowano dygestorium dla potrzeb BCKUiP o wartości 15 744,00 zł. 
9. Dokończono przebudowę pomieszczeń warsztatowych dla potrzeb pracowni branży 

samochodowej ,elektrycznej, elektronicznej i mechanicznej w budynku Zespołu Pracowni 
nr 1 BCKUiP przy ul. Zygmunta Krasińskiego 37 na kwotę 32 530,85 zł. 

 
Zadania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania obiektów: 
1. Dostosowano budynek Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Doliny Miętusiej 5 do wymagań 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zadanie opiewało na kwotę  
3 380 033,92 zł. 

2. Zrealizowano przebudowę budynku Zespołu Szkół Budowlanych w zakresie wykonania 
zabezpieczenia przeciwpożarowego o wartości 766 044,98 zł. 

3. Wykonano również zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku Szkoły Podstawowej  
nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34 w Bielsku-Białej o wartości 602 059,88 zł. 
 

Zadania mające na celu ochronę środowiska poprzez przeprowadzenie prac 
termomodernizacyjnych i wymianę nieefektywnych instalacji i urządzeń grzewczych: 
1. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Czereśniowej 

zgodnie z umową. 1 604 469,43zł. Na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW  
w Katowicach, na inwestycji tej zostały w części umorzone 3 pożyczki. 

2. Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie 
Duże 1 zgodnie z umową, na wartość 2 955 697,28 zł. W 2020 r. nastąpi częściowa 
refundacja poniesionych wydatków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Katowicach. 

3. W budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 zakończono 
wykonanie nowej elewacji i docieplenie ścian sali gimnastycznej w budynku oraz robót 
blacharskich. Wymieniono i uzupełniono pokrycie dachowe i kosz odpływowy na dachu 
budynku na łączną wartość 1 721 813,98 zł. 

4. Rozpoczęto realizację zadania polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Józefa Lompy 11. Zadanie zostanie 
zakończone w 2020 r. Wartość wydatków w 2019 r. to 1 104 170,80 zł. 

5. Wykonano izolację ściany fundamentowej wraz z dociepleniem i odprowadzeniem wód 
deszczowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Władysława Broniewskiego  
w Bielsku-Białej”, o wartości 110 097,63 zł. 

6. Zlecono i wykonano pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację 
projektowo-kosztorysową wykonania termomodernizacji budynku przedszkola o wartości 
56 457,00 zł Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2020 r. 

W ramach kilku mniejszych zadań jednorocznych wykonano: 
1. przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola oraz ogrodzenia 

od strony południowej i zachodniej w Przedszkolu nr 44 przy ul. Jana Sobieskiego 
owartości  
171 46 908,84 zł. 

2. fragment ogrodzenia wzdłuż potoku Kamieniczanka w Przedszkolu nr 30 przy  
ul. Karpackiej 115 o wartości 28 666,75 zł. 

3. montaż pompy pływakowej z podłączeniem do studzienki kanalizacyjnej oraz izolację 
iniekcyjną i tynk renowacyjny ściany wewnętrznej pomieszczenia sprężarkowni w budynku 
BCKUiP przy ul. Zygmunta Krasińskiego 37 na łączną wartość 85 572,59 zł. 
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W ramach dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci i młodzieży, oraz aktywne 
spędzanie czasu poprzez zwiększenie dostępności do obiektów sportowych, 
wykonano:  

W ramach inwestycji pn. „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy 
placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” wykonano lub zmodernizowano 5 obiektów 
na łączną wartość 1 533 264,77 zł oraz trzy obiekty sportowe w ramach samodzielnych 
zadań, są to:  
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole 

Podstawowej nr 3 ul. Antoniego Osuchowskiego 8 w Bielsku-Białej. 
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej 

nr 9 przy ul. Władysława Broniewskiego. 
3. Umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole 

Podstawowej nr 9 przy ul. Józefa Piłsudskiego 46. 
4. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby boiska sportowego oraz 

wykonanie oświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 28 przy ul. Wyzwolenia 3. 

5. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz skoczni w dal przy Branżowej Szkole  
I Stopnia przy ul. Maksyma Gorkiego 7 w Bielsku-Białej. 

6. Zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz zamontowanie piłkochwytów przy 
Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja – wartość: 277 092,12 zł. 

7. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku przy ul. Międzyrzeckiej – wartość: 32 499,99 zł. 
8. Wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy mini miasteczka ruchu rowerowego na Osiedlu Beskidzkim za 
kwotę 9 348,00 zł. 

 
W obszarze ochrony zdrowia i polityki społecznej: 

Kontynuowano zadanie pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego 
Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. W ramach tego 
zadania na terenie BCO w Bielsku-Białej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 wykonano 
następujące prace: 
1. Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IV. 
2. Dostawa trzech klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach pracowni endoskopii 

Pawilonu nr 3 BCO.  
3. System sterowania instalacją cyrkulacji cieplej wody użytkowej wraz z niezbędnymi 

demontażami w pawilonie IV. 
4. Parking i zewnętrzna instalacja teletechniczna systemu parkingowego. 
5. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wodnej węzła cieplnego dla zasilania istniejących 

obiektów (Patomorfologia i Warsztaty). 
6. Podpisanie umowę na rok 2020 na modernizację pomieszczeń zaplecza dawnej kuchni  

w przyziemiu budynku Pawilonu nr 5. 
W BCO przy ul. Wyzwolenia 18 wykonano: 
1. Modernizację pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku.  
2. Dostarczono, zamontowano i uruchomiono agregat wody lodowej dla potrzeb Zakładu 

Radioterapii. 
3. Zamontowano i uruchomiono zasilacz awaryjny UPS pracujący dla oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii. 
Łączna kwota poniesionych nakładów na ten cel wyniosła 8 640 571,14 zł. 
 
Zakończono również następujące zadania z zakresu polityki społecznej: 
1. Wykonano roboty budowlane związane z remontem i przebudową części parteru budynku 

w celu utworzenia Domu Dziennego "Senior + o wartości 833 521,40 zł. Zadanie zostało 
wsparte dotacją w wysokości 250 000,00 zł. 

2. Rozpoczęto modernizację 3 oraz adaptacja 4 piętra z Zespole Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 45 o wartości 950 000,000 zł w 2019 r.  
z zakończeniem prac w 2020 r. 
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3. Wykonano przebudowę ścian fundamentowych oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do 
budynku w Bielskim Towarzystwie Trzeźwości na wartość 79 991,77 zł. 

4. Rozpoczęto termomodernizację ścian budynku i dachu wraz z obróbkami blacharskimi  
w Domu Nauczyciela przy ul. Pocztowej 14a z zakończeniem zadania w 2020 r., oraz 
poniesionymi kosztami w 2019 r. w wysokości 101 874,83 zł. 

5. Wykonano instalację ogrzewania rynien w budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych - Dom Dziecka przy ul. Józefa Lompy 9 o wartości 12 765,00 zł. 

6. Wybudowano kablowe przyłącze energetyczne do budynku noclegowni na wartość 
69 577,20 zł. 

 
Do zadań z zakresu turystyki i rekreacji oraz kultury należy zaliczyć zadania 
zwiększające atrakcyjność aktywnego spędzania czasu wolnego, edukację 
ekologiczną i zatrzymanie procesów niszczenia środowiska oraz zwiększenia 
dostępności do obiektów kultury:  
1. Realizowano duże zadanie pn. Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich 

w Bielsku-Białej- Etap II i III (opisane wyżej jako zadanie z dofinansowaniem Unii 
Europejskiej). 

2. Dostarczono i uruchomiono dwumiejscowy szybowiec typ/model PW6U. o wartości 
399 000,00 zł , jak również przygotowano do realizacji zadnie „Zagospodarowanie terenu 
w parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w Bielsku-Białej” 
poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy Zielonej Plaży 
Miejskiej na wartość 45 000,00 zł. 

3. Realizując zadania „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem 
Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała Etap I II”, opracowano koncepcję 
zagospodarowania terenu i na jej podstawie pełnozakresową, kompletną dokumentację 
projektowo-kosztorysową rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych dla etapu II 
program funkcjonalno-użytkowy, wraz z wykonaniem studium wykonalności dla etapu I, 
na łączną wartość 821 396,54 zł.  

4. Wykonano również: modernizację budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 
zaadoptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz - II etap o wartości 
1 508 294,29 zł oraz przebudowę istniejącego szybu windy towarowej na szyb windy 
osobowej w Książnicy Beskidzkiej na kwotę 329 991,41 zł. 

 
Realizowane były również prace w budynkach Ratusza Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej między innymi: 
1. Wykonano zabudowę szklano-profilową dla 6 stanowisk pracy obsługi interesantów 

i montaż drzwi wejściowych na parterze budynku przy placu Ratuszowym nr 5. 
2. Zmodernizowano instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy placu 

Ratuszowym nr 5.  
3. Opracowano program prac konserwatorskich dla wykonania remontu dachu budynku przy 

placu Ratuszowym 1, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji 
instalacji odgromowej oraz podpisano umowę na wykonanie instalacji klimatyzacji 
w systemie "zaprojektuj i wybuduj" z realizacją w 2020 r., w budynku przy placu 
Ratuszowym nr 1. Prace opiewały na kwotę 135 470,88 zł. 

4. Wykonano również roboty w obiekcie przy ul. Bystrzańskiej 57 polegające na modernizacji 
budynku oraz prace związane z modernizacją pokrycia dachowego, instalacji odgromowej 
i prace wykończeniowe na wartość 474 668,41 zł. 

 
Prace przygotowawcze 

Realizowano prace przygotowawcze dla inwestycji pn. „Budownictwo komunalne 
etap II”, w ramach której sporządzono projekt wykonawczy konstrukcji sześciu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Wapiennej i Ludwika Solskiego w Bielsku-Białej oraz 
projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacji oświetlenia 
zewnętrznego, instalacji kanalizacji teletechnicznej. 
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W ramach zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa” wykonano dokumentacje 
projektowo-kosztorysowe dla przyszłych inwestycji:  
1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej  

nr 9 w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego 23 na 4 oddziały przedszkolne. 
2. Przebudowa bloku żywieniowego wraz z zapleczem i stołówką w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej  2.  
3. Modernizacja bloku żywieniowego wraz z zapleczem w budynku Przedszkola nr 38 przy  

ul. Grażyny 19.  
4. Budowa przyłącza wodociągowego oraz przebudowa węzła wodomierza w budynku 

Przedszkola nr 44. 
5. Wykonanie drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy 

ul. Mazańcowickiej 34. 
6. Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego przy ul. Bohaterów Warszawy 20 
7. Budowa boiska przy ul. Karola Krausa w Bielsku-Białej. 
8. Utworzenie pracowni mechatroniki wraz z wyposażeniem oraz doposażeniem 

klatki schodowej w platformę dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSZEEiM przy 
ul. Juliusza Słowackiego 24 e. 

9. Modernizacja bloku żywieniowego wraz z zapleczem w budynku Przedszkola  
nr 26 ul. Straconki 6. 

10. Wykonanie nadbudowy tarasu i rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej 
"Hospicjum" przy Al. Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej. 

11. Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Stefanki w Bielsku-Białej dla zmiany ich 
funkcji. Opracowano również analizę architektoniczną, funkcjonalno-przestrzenną dla 
utworzenia Domu Kultury w Straconce. 

Łączne wydatki poniesione na dokumentację wyniosły 400 508,06 zł.  
W roku 2019 procent wykonania ostatecznej wersji planów wyniósł ok. 85,98% 
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(Informacje przygotowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej) 

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (MZD) jest samorządową jednostką 
organizacyjną gminy Bielska-Białej nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną  
w formie jednostki budżetowej, przy pomocy, której Prezydent Miasta Bielska-Białej 
wykonuje obowiązki zarządcy drogi.  

MZD jest zarządcą drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.). 

 

Tabela 28. Dane rzeczowo-finansowe w zakresie wykonanych robót drogowych i mostowych przez 

MZD w 2019 r. 

2019 r. łącznie 
drogi 

gminne 

drogi 

powiatowe 

drogi 

wojewódzkie 

drogi 

krajowe 

długość wybudowanych 

dróg [km] 
0,5 0 0,5 0 0 

długość przebudowanych 

dróg [km] 
4,4 2,7 1,7 0 0 

wydatki finansowe 

ogółem (z wykupami)  

[tys. zł] 

168 680 14 976 12 877 83 042 57 785 

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej  

 

W ramach kluczowych inwestycji drogowych i mostowych w 2019 r. zostały 
przeprowadzone następujące prace: 
1. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej: zakres finansowy 

zrealizowanych prac w 2019 r. wyniósł 83 042 335,14 zł – środki Unii Europejskiej  
i budżetu Miasta. W kwietniu 2019 r. zakończono zadanie polegające na rozbudowie  
ul. Międzyrzeckiej. Rozpoczęto prace na ul. Cieszyńskiej. W 2019 r. roboty drogowe 
skoncentrowane były na odcinku od ronda im. Czesława Niemena do ul. Stanisława 
Skrzydlewskiego, od ronda z ul. Nowo-Międzyrzecką do ul. Jaworzańskiej (wykonanie 
podbudów, nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodników, przebudowy sieci 
obcych), a również na odcinku drogi serwisowej w kierunku ul. Czesława Tańskiego oraz 
na łącznicy z ronda Hulanka w kierunku do ul. Cieszyńskiej. 

2. Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od węzła Rosta drogi ekspresowej S-1  
do ul. Hałcnowskiej w Bielsku-Białej: zakres finansowy zrealizowanych prac w 2019 r. 
wyniósł 5 584 974,40 zł. Zakończono zadanie obejmujące wykonanie głównego ciągu 
ulicy KDZ-1 w pełnej konstrukcji z chodnikami wraz z budową dwóch zatok 
przystankowych oraz robotami melioracyjnymi, budową zbiornika retencyjnego, 
przebudową kanalizacji sanitarnej i budową oświetlenia ulicznego. Roboty 
skoncentrowane były na ul. Hałcnowskiej wraz ze skrzyżowaniem (rondo  
z ul. Nowohałcnowską), odcinku KDZ-1 od ronda w kierunku węzła Rosta oraz drodze 
serwisowej obsługującej przyległe nieruchomości.  

3. Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej: zakres finansowy 
zrealizowanych prac w 2019 r. wyniósł 57 785 426,06 zł – środki Unii Europejskiej  
i budżetu Miasta. Realizowany zakres robót na ul. Żywieckiej dotyczył wykonania 
podbudów i nawierzchni jezdni i chodników oraz przebudowy sieci obcych (wraz  
z nadzorem Inżyniera Kontraktu). Koncentracja robót w 2019 r. miała miejsce na 
odcinkach ul. Żywieckiej tj. od ul. PCK do ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz 
od ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego do ul. Górskiej. Roboty na ul. Krakowskiej 
dotyczyły wykonania podbudów i nawierzchni jezdni i chodników, wykonania robót 

Drogownictwo 
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mostowych (most na potoku Krzywa) oraz przebudowy sieci obcych (wraz z nadzorem 
Inżyniera Kontraktu). Koncentracja robót w 2019 r. miała miejsce na całym froncie robót 
tj. na odcinkach ul. Krakowskiej od węzła Krakowska do granicy Miasta.  

4. Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu: 
zakres finansowy inwestycji – zrealizowanych prac w 2019 r. wyniósł 14 109 685,21 zł – 
środki rezerwy subwencji ogólnej i budżetu Miasta. W 2019 r. zrealizowano rozbudowę  
ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Owocowej – wykonano roboty 
polegające na rozbudowie jezdni i chodnika, budowie kanalizacji deszczowej  
i przepustów, rozbudowie oświetlenia drogowego oraz przebudowie kolidujących sieci 
uzbrojenia terenu.  

5. Rozbudowa ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława 
Grondysa w Bielsku-Białej: zakres finansowy inwestycji – zrealizowanych prac w 2019 r. 
wyniósł 749 998,53 zł. W roku 2019 wykonano budowę oświetlenia ulicznego oraz 
budowę kanalizacji deszczowej. 

6. Rozbudowa drogi powiatowej (nr 7468 S) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej: zakres 
finansowy zrealizowanych prac w 2019 r. wyniósł 488 222,40 zł. W minionym roku 
zakończono rozbudowę ul. Szerokiej na odcinku od ul. Bystrzańskiej do ul. Ustronie oraz 
wykonano zabezpieczenie chodników w miejscu kolizji z istniejącą infrastrukturą na 
granicy pasa drogowego. 

7. Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych: zakres finansowy 
zrealizowanych prac w 2019 r. wyniósł 3 430 866,18 zł. Wybudowano chodnik 
jednostronny wzdłuż ulicy Wyzwolenia na odcinku od ul. Kolonia do ul. Wyżynnej  
o długości 578 m, oraz chodnik w ulicy Niepodległości z nawierzchnią z kostki betonowej 
wibroprasowanej o długości 404 mb. Rozpoczęto budowę chodnika wraz z budową 
kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Jaworzańskiej od ulicy Zapora do granicy Miasta.  

8. Rozbudowa ul. Wczasowej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Łęgowej w Bielsku-Białej: 
zakres finansowy zrealizowanych prac w 2019 r. wyniósł 2 184 309,70 zł. Zakres prac 
zrealizowanych w minionym roku obejmował budowę kanalizacji deszczowej, 
przebudowę sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych.  

9. Przebudowa ulic: Źródlanej, Taterniczej, Goździków i Bażantów w Bielsku-Białej: zakres 
finansowy zrealizowanych prac w 2019 r. wyniósł 2 346 694,84 zł. Wykonano 
przebudowę ul. Taterniczej o łącznej długości 379 m wraz z naprawą odwodnienia 
powierzchniowego, wykonaniem drenaży oraz opasek i poboczy. Wykonano 
przebudowę ul. Goździków o długości 650 m, przebudowę ul. Źródlaną o długości 385 m 
oraz przebudowę ul. Bażantów. 

10. Przebudowa ul. Pieczarkowej w Bielsku-Białej: zakres finansowy zrealizowanych prac  
w 2019 r. wyniósł 656 431,05 zł. Wykonano wymianę odcinków uszkodzonej podbudowy 
jezdni, remont zjazdów i poboczy, wymianę przepustów i ścianek czołowych, umocnienie 
rowów. 

11. Rozbudowa skrzyżowania ul. Kowalskiej z ul. Kolistą w Bielsku-Białej: zakres finansowy 
zrealizowanych prac w 2019 r. wyniósł 723 517,00 zł. Rozbudowa polegała na korekcie 
geometrii i wlotów skrzyżowania ulic Kolistej, Kowalskiej i Niwnej oraz jego wyniesieniu, 
celem poprawy bezpieczeństwa ruchu – zmniejszenia prędkości przez pojazdy.  

12. Budowa chodnika przy ul. Karbowej wraz z budową kładki dla pieszych na potoku 
Kamienickim II przy ul. Karbowej w Bielsku-Białej: zakres finansowy zrealizowanych prac 
w 2019 r. wyniósł 623 931,47 zł. W ramach zadania wybudowano chodnik o długości  
ok. 160 m (wraz z kładką) oraz kładkę dla pieszych o długości 12 m. 

W ramach budowy ścieżek rowerowych w 2019 r. zakończono budowę ścieżki 
rowerowej o długości ok. 3 km realizowanej w ramach rozbudowy ul. Międzyrzeckiej.  

Ważnym zakresem działań MZD jest bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 
elementy uspokojenia ruchu. 

Elementy uspokojenia ruchu mają przede wszystkim na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników dróg oraz polepszenie funkcjonowania 
przestrzeni publicznej w obszarach zabudowanych. Celem ograniczenia prędkości pojazdów 
w obszarach zabudowanych, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wprowadził elementy 
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uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających. W 2019 r. wybudowane zostały progi 
zwalniające na ul. Szewskiej, Hożej, Księżycowej, Porąbki, Zwierzynieckiej, Światopełka, 
Ukrytej, Skarpowej, Miodowej, Pawiej, Dzwonkowej, Ciżemki, Chłodnej. 

Elementy spowolnienia ruchu zostały również zastosowane na skrzyżowaniach  
w postaci wyniesionych powierzchni obejmujących przekrój jezdni. MZD zrealizował w 2019 
r. wyniesione tarcze na skrzyżowaniach: ulic Kowalskiej, Kolistej i Niwnej, ulic Taterniczej  
i Czernichowskiej, a również w ramach zrealizowanych inwestycji: na ul. Czołgistów:  
w rejonie posesji nr 34 i 40, na skrzyżowaniu z ul. Pocztową oraz na skrzyżowaniach  
ul. Szerokiej z ul. Ustronie i z ul. Promienną.  

Podobny rodzaj powierzchni spowalniającej przyjaznej m.in. dla pojazdów 
komunikacji miejskiej to powierzchnia wyniesiona w formie tzw. „poduszki”. Kolejne takie 
elementy zamontowano w 2019 r. na ul. Wincentego Witosa oraz w ramach zrealizowanej 
inwestycji na ul. Szerokiej (po dwie lokalizacje na każdej z ulic).  

MZD wdrożył projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie stacji paliw 
BP przy ul. Partyzantów w Bielsku-Białej” polegający na montażu urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Jednym z zastosowanych elementów urządzeń BRD są elastyczne słupki 
oraz pasy dudniące.  

Aby poprawić widoczność na skrzyżowaniach montowane są na drogach publicznych 
lustra drogowe. Każdego roku MZD montuje w nowych lokalizacjach lub wymienia około 150 
luster. 

Istotnym aspektem jest także doświetlanie przejść dla pieszych celem zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu pieszych. W 2019 r. zostało doświetlonych 25 przejść dla pieszych  
w pasie drogowym (wykaz – tabela poniżej):  

 
Tabela 29. Wykaz doświetlonych przejść dla pieszych w pasie drogowym w 2019 r. 

Ulica Lokalizacja przejścia dla pieszych 

Międzyrzecka skrzyżowanie przy ul. Relaksowej 

Międzyrzecka skrzyżowanie przy ul. Strażackiej 

Międzyrzecka w rejonie posesji nr 151 

Międzyrzecka w rejonie skrzyżowania z ul. Alabastrową 

Międzyrzecka w rejonie skrzyżowania z ul. Jantarową 

Międzyrzecka w rejonie skrzyżowania z ul. Zagajnik 

Międzyrzecka 
na obiekcie mostowym przy łącznicy w kierunku 

ul. Dzwonkowej 

Łagodna w rejonie Przedszkola Integracyjnego nr 2 

Łagodna w rejonie skrzyżowania z ul. Jutrzenki 

Łagodna w rejonie Szkoły Podstawowej nr 33 

Łagodna w rejonie skrzyżowania z ul. Liściastą 

Łagodna w rejonie pętli autobusowej 

Jutrzenki w rejonie placu postojowego taksówek 

Jutrzenki w rejonie pawilonu sklepowego (posesji nr 20) 

Jutrzenki 
w rejonie II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Asnyka 

Jutrzenki 
w rejonie skrzyżowania z ul. Teofila Aleksandra 

Lenartowicza 
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Janowicka w rejonie skrzyżowania z ul. Nowy Świat 

Wyzwolenia w rejonie skrzyżowania z ul. Zagrody 

Wincentego Witosa 
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28  

(dawniej Gimnazjum nr 6) 

Bestwińska w rejonie skrzyżowania z ul. Jęczmiennej 

Bestwińska w rejonie skrzyżowania z ul. Aleksandra Fredry 

Bestwińska w rejonie skrzyżowania z ul. Sejmową 

Mazańcowicka 
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 30  

(dawniej Gimnazjum nr 14) 

Babiogórska w rejonie marketu Tesco 

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 

 

W ramach inwestycji wybrane przejścia dla pieszych zostały wyposażone  
w niezbędną infrastrukturę drogową wraz ze słupami oświetleniowymi o wysokości  
6 m z energooszczędnymi wkładami LED. Wartość inwestycji w 2019 r. wyniosła  
944 727,92 zł (w tym 322 224,92 zł w ramach rozbudowy ul. Międzyrzeckiej).  

W zakresie innych elementów realizacji należy wymienić: 
1. Budowa zatoki autobusowej na ul. Bystrzańskiej wraz z przebudową odcinka chodnika 

(wartość 243 619,46 zł).  
2. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych w 2019 r.: wykonano dodatkowe 

stanowiska dla osób niepełnosprawnych na ul. Wiejskiej, Piotra Skargi, Ignacego 
Łukasiewicza, Stefana Batorego, Romualda Traugutta, Grażyny, Grunwaldzkiej, Ikara, 
Liściastej, Klemensa Matusiaka. 

3. Tabliczki uliczne (wykonanie, dostawa i montaż elementów informacji miejskiej):  
w 2019 r. wymieniono słupki z nazwami ulic na nowe oparte na standardach Miejskiego 
Systemu Informacji. Wartość zadania wyniosła 139 026,90 zł. 

MZD zarządza także miejscami wyznaczonymi do parkowani pojazdów 
samochodowych w ramach wyznaczonej strefy płatnego parkowania (SPP) na obszarze 
Miasta – na podstawie uchwały Nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia  
26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej, z późniejszymi 
zmianami. W 2019 r. w całej SPP wprowadzono zmiany dla użytkowników parkingów.  
Od września 2019 r. istnieje obowiązek wniesienia opłaty za postój niezwłocznie po 
zaparkowaniu pojazdu w jednym z 55 parkomatów lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zakres 
finansowy dostawy parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz  
z obsługą techniczno-serwisową wyniósł 1 558 267,48 zł.  

Ponadto wybudowane zostały parkingi dla samochodów osobowych: przy  
ul. Ignacego Jana Paderewskiego o powierzchni 3 920 m2 oraz parking przy ul. Tadeusza 
Rychlińskiego o powierzchni 4 288 m2 wraz z systemami poboru opłat i monitoringiem; 
wykonano utwardzenie nawierzchni placów przy ul. Dworkowej, ul. Stefanii Sempołowskiej 
oraz przy Stadionie Miejskim; utwardzono teren na działce nr 4305/2 obręb Lipnik oraz 
przebudowano zjazd z ul. Lwowskiej; zakupiono kamery odczytujące numery rejestracyjne  
w obiektach parkingów zlokalizowanych przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Romana 
Dmowskiego i przy ul. Warszawskiej. Łączna wartość inwestycji wyniosła 7 403 775,91 zł.  

Najważniejsze kwestie związanie z działalnością SPP w 2019 r. prezentuje poniższa 
tabela. 
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Tabela 30. Strefa płatnego parkowania w Bielsku-Białej – bilans za 2019 r. 

Strefa płatnego parkowania w Bielsku-Białej – bilans za 2019 r. 

Liczba inkasentów zatrudnionych do obsługi parkingów płatnych 
(średnio) 

15 

 

Liczba wszystkich miejsc parkingowych administrowanych przez MZD 1 647 

Liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych na obszarze SPP, w 
tym: 

986 

miejsca dla niepełnosprawnych 89 

Liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych na parkingach 
wewnętrznych, w tym: 

536 

miejsca dla niepełnosprawnych 36 

 

Liczba wystawionych biletów na obszarze SPP (szt.) 298 204 

Liczba wystawionych wezwań na obszarze SPP (szt.) 736 754 

 

Wpływy z parkingów ogółem: 3 584 387,24 zł 

Wpływy z SPP, w tym: 3 020 243,04 zł 

z biletów i abonamentów 2 316 797,70 zł 

z upomnień 600 379,34 zł 

z kosztów upomnień 103 066,00 zł 

Wpływy z parkingów wewnętrznych 564 144,20 zł 

 

Procentowe wpływy z parkingów na obszarze SPP oraz z parkingów 
wewnętrznych, w tym: 

100% 

Inkasenci + parkomaty 47,96 % 

Aplikacje mobilne 3,99 % 

Wezwania + PayU 9,10 % 

Upomnienia 16,75 % 

Koszty egzekucyjne, upomnień, opłaty komorniczej 2,88 % 

Abonamenty 3,58 % 

Parkingi wewnętrzne 15,74 % 

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Gospodarki Odpadami) 

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych Gminy. Miasto 
Bielsko-Biała realizuje ten ustawowy obowiązek przez Wydział Gospodarki Odpadami, który 
w ramach swojej działalności wypełnia założenia ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) – 
zwanej dalej ustawą ucpg oraz uchwał Rady Miejskiej, podjętych na jej podstawie, tj.: 
1. Organizuje system gospodarki odpadami komunalnymi oraz ustanawia selektywną 

zbiórkę odpadów. 
2. Prowadzi działania edukacyjno-informacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 
3. Nadzoruje gospodarkę odpadami komunalnymi. 
4. Zapewnia samofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz selektywnej zbiórki 
odpadów realizowana jest dyspozycją ustawą ucpg oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów na terenie Bielska-Białej. Na podstawie umowy z 18 stycznia 
2018 r. z SUEZ Bielsko-Biała S.A. na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w Bielsku-Białej i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy  
ul. Krakowskiej 315d wraz z zapewnieniem pojemników, kontenerów, koszy ulicznych, 
pojemników typu „dzwon” oraz worków do gromadzenia odpadów komunalnych objętych 
usługą odbioru. Gmina w 2019 r. ponosiła miesięczne koszty odbioru odpadów komunalnych 
w wysokości: 2 079 000,00 zł brutto. 

Łącznie w 2019 r. na realizację umów dotyczących usługi odbioru odpadów 
komunalnych przez SUEZ Bielsko-Biała S.A. wydatkowano kwotę 24 949 717,20 zł. 

Odpady odebrane przez SUEZ Bielsko-Biała S.A. z terenu Bielska-Białej 
zagospodarowane zostały w Instalacji Komunalnej prowadzonej przez Zakład Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku-Białej (zwany dalej ZGO S.A.). Z nieruchomości w Bielsku-Białej 
w 2019 r. odebrano ok. 47 800 Mg odpadów. Łączny koszt ich zagospodarowania w 2019 r. 
wyniósł 11 734 680,94 zł. 

W 2019 r. na terenie Bielska-Białej funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK prowadzony w dwóch lokalizacjach przez ZGO S.A. 
w Bielsku-Białej. 

W ramach ponoszonej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych i ich mieszkańcy oraz właściciele 
nieruchomości letniskowych położonych na terenie Bielska-Białej mogli dostarczać do 
PSZOK odpady problemowe. Odpady przyjmowane były nieodpłatnie, w ramach ustalonych 
limitów, po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie Miasta (dowód osobisty lub 
potwierdzenie złożenia deklaracji) oraz podpisaniu formularza „przyjęcia odpadów w punkcie 
selektywnej zbiórki”.  

Na podstawie umowy z ZGO S.A. koszt prowadzenia PSZOK i zagospodarowania 
zebranych w nim odpadów wyniósł w 2019 r. 3 888 000,00 zł brutto. 

W 2019 r. w PSZOK-ach przyjęto ok. 16 700 Mg odpadów komunalnych czyli 
zdecydowanie więcej niż rok czy dwa lata wcześniej. Morfologię dostarczanych odpadów 
przedstawia poniższy wykres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka odpadami 
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Wykres 22. Zestawienie odpadów zebranych w PSZOK w 2019 r. 

Źródło: Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w ramach systemu gospodarki 
odpadami w 2019 r. zorganizowano na terenie Miasta 32 mobilne zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego we współpracy z Biosystem S.A. oraz Biosystem 
Elektrorecykling Organizacja Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Jednocześnie 
kontynuowano we współpracy z Pogotowiem Sanitarno - Epidemiologicznym „NOWISTA” 
zbiórkę przeterminowanych leków w 60 aptekach na terenie Miasta. 

Poza systemem finansowanym w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, umożliwiającym właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych (jednych w drodze odbioru z posesji, innych poprzez 
przyjęcie w PSZOK lub aptekach czy mobilnych punktach zbiórki), w 2019 r. właściciele 
nieruchomości mogli korzystać z organizowanego przez gminę na podstawie odrębnej 
uchwały Rady Miejskiej, systemu tzw. usług dodatkowych, nieobjętych opłatą za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na indywidualne zlecenie właścicieli 
nieruchomości w 2019 r. zrealizowano 782 tzw. usług dodatkowych polegających na 
podstawieniu i transporcie do PSZOK 856 kontenerów o zamówionej wielkości. Cena za te 
usługi została określona w akcie prawa miejscowego, a należność za tę usługę regulowana 
była na podstawie indywidualnie wystawianych faktur. 

W ramach realizacji obowiązku prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych 
przygotowano i przeprowadzono w 2019 r. konkursy edukacyjne skierowane do przedszkoli 
oraz uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. 
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We współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA zorganizowano 5 rodzajów akcji 
promujących postawy proekologiczne jak również przygotowano i wydrukowano plakaty 
i ulotki dla wszystkich typów nieruchomości dot. selektywnej zbiórki oraz PSZOK, jak również 
wyemitowano spot telewizyjny na temat podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które obowiązują od stycznia 2020 r.  

Ponadto na bieżąco prowadzona jest strona www.czystemiasto.bielsko-biala.pl,  
w której mieszkańcy Miasta mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Wydatki na działalność edukacyjno-informacyjną w 2019 r. wyniosły 62 006,48 zł,  
w tym w kwocie 55 013,00 zł finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Łącznie na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wraz 
z kosztami administracyjnymi systemu oraz usługami dodatkowymi z uwzględnieniem 
odzyskanego VAT-u w 2019 r. z budżetu Miasta wydatkowano kwotę 42 749 810,84 zł. 

Wydział Gospodarki Odpadami sprawuje kontrolę nad wykonywaniem obowiązków 
przez właścicieli nieruchomości, wykonawcę usługi odbioru odpadów komunalnych oraz 
podmiot prowadzący PSZOK-i i zapewniający zagospodarowanie odpadów komunalnych  
w ramach zawartych umów, jak również obowiązków spoczywających na Gminie  
a wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Głównym celem podejmowanych czynności kontrolnych jest kompleksowe 
monitorowanie: 
1. działań podjętych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-

Białej w zakresie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W ramach realizacji tego celu weryfikowano przyjęte deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadkach 
określonych w przepisach wszczynane były postępowania administracyjne celem 
określenia wymiaru opłaty w drodze decyzji administracyjnej, wysyłane zawiadomienia  
o zmianie stawki opłaty, wezwania do złożenia deklaracji, wyjaśnień oraz zlecane były 
kontrole Straży Miejskiej na nieruchomościach. W zakresie weryfikacji realizacji 
obowiązku selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości podmiot 
odbierający odpady kontrolował przestrzeganie zadeklarowanego sposobu gromadzenia 
odpadów przygotowanych do odbioru; 

2. prawidłowości realizacji usługi odbioru odpadów przez wykonawcę odbierającego odpady. 
W związku z nadzorem nad prawidłowością realizacji usługi odbioru odpadów w 2019 r. 
rozpatrzono ponad 1 450 reklamacji, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w świadczeniu usługi przez Wykonawcę 
w 2019 r. do budżetu z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych w 2019 r. 
wpłynęło łącznie 232 360,00 zł; 

3. prawidłowości realizacji zadań przez podmiot prowadzący PSZOK-i i zapewniający 
zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym osiąganie przez Gminę wymaganych 
ustawowo poziomów odzysku surowców wtórnych i innych odpadów podlegających 
odzyskowi. 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących składania rocznych sprawozdań  
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi umożliwiających 
przedsiębiorcom odbierającym i zbierającym odpady komunalne złożenie przedmiotowych 
sprawozdań za rok 2019 w terminie do 30 czerwca 2020 r., na dzień sporządzenia raportu 
nie można przedstawić informacji o osiągniętych przez Bielsko-Biała poziomów odzysku za 
rok 2019.  

Zapewnienie samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
polega na objęciu wszystkich zobowiązanych podmiotów opłatą za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz określeniu stawki opłaty w takiej wysokości, aby w stałym 
horyzoncie czasowym pokrywała ona koszty gospodarowania odpadami komunalnymi 
ponoszone przez Gminę. Zmiana stawek opłaty jest wynikiem monitorowania wpływów  
i wydatków z budżetu na ten cel oraz okresowych analiz stanu gospodarki odpadami  
w Bielsku-Białej. 
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W 2019 r. utrzymano stawkę na poziomie obowiązującym: 
1. od 1 lutego 2018 r. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 
2. od 1 lipca 2018 r. dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  

a powstają odpady komunalne; 
3. od 1 stycznia 2016 r. dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przy obliczeniu 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywała metoda od 
gospodarstwa domowego z uwzględnieniem jego liczebności. Na przykładzie 
jednoosobowego gospodarstwa miesięczna stawka opłaty wynosiła 14 zł na osobę, a np.  
w 7 i więcej osobowym gospodarstwie domowym opłata wynosiła 82 zł, tj. 11,71 zł na osobę 
przy siedmiu osobach, 10,25 zł na osobę przy ośmiu osobach, 9,11 zł na osobę przy 
dziewięciu osobach itd. 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne wysokość miesięcznej opłaty jest uzależniona od liczby i rodzaju 
zadeklarowanych pojemników danej frakcji odpadów oraz częstotliwości odbiorów  
w miesiącu.  

Natomiast dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata naliczana jest  
w formie rocznego ryczałtu i wynosiła w 2019 r. 144 zł. 

Uzyskane w 2019 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz dochody pochodne (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, 
kary umowne itp.) w kwocie 39 035 465,12 zł nie zapewniły pełnego finansowania systemu. 
W 2019 r. gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi wygenerował deficyt  
w kwocie 3 714 345,72 zł. Dlatego po przeprowadzeniu stosownych analiz w kolejnym roku 
podniesiono stawkę opłaty tak aby zapewnić wpływy do budżetu Miasta pozwalające na 
pokrycie niezbędnych kosztów systemu gospodarki odpadami. 

W trosce o środowisko naturalne, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 
kompleksowego, spójnego i zgodnego z zasadą bliskości oraz hierarchią postępowania   
z odpadami wyrażonymi w ustawie o odpadach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
miasto Bielsko-Biała jako lider Subregionu Południowego województwa śląskiego widzi 
potrzebę rozwiązania problemu z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku 
przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z Bielska-Białej oraz gmin powiatu 
bielskiego przetwarzanych w ZGO S.A. w ramach prowadzonej instalacji MBP. W tym celu 
podjęło działania zmierzające do budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych (ITPOK). Na dzień sporządzenia niniejszej analizy została podjęta uchwała  
Nr XV/339/2020 z 28 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyrażenia 
akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do 
powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych oraz złożony w dniu 29 stycznia 2020 r. wniosek do Ministra Klimatu  
o umieszczenie planowanej instalacji na liście, o której mowa w art. 35b ust. 2-5 ustawy  
o odpadach. Planowana inwestycja będzie domknięciem tzw. zamkniętego obiegu odpadów 
oraz uzupełnieniem infrastruktury elektro-energetycznej miasta, które będzie odbiorcą 
wytwarzanej energii. 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

 

(Informacje przygotowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Państwową Straż 
Pożarną, Policję oraz Straż Miejską w Bielsku-Białej) 

Jednym z głównych celów działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego jest 
zabezpieczenie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr 
kultury przed zagrożeniami zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i wojny. Cel ten jest 
realizowany poprzez:  
1. Planowanie operacyjne przedsięwzięć oraz aktualizację dokumentacji w zakresie ochrony 

przed skutkami działań zbrojnych ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz dóbr kultury. 

2. Wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności.  
W ramach tego zadania na terenie miasta Bielsko-Biała funkcjonuje System Wczesnego 
Ostrzegania utworzony na podstawie zarządzenia Nr. ON.0050.3033.2014.ZK Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i działania Sytemu 
Wczesnego Ostrzegania na terenie miasta Bielska-Białej, do którego należą jednostki 
administracji zespolonej i niezespolonej (Komenda Miejska PSP, Komenda Miejska 
Policji, Straż Miejska itp.), instytucje i przedsiębiorstwa (AQUA S.A, TAURON itp.), jak 
również jednostki wspierające: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, lokalne 
media oraz Rzecznik Prasowy Prezydenta. Na terenie Miasta działa także System 
Wczesnego Alarmowania. Wymiana informacji prowadzona jest także przez łączność 
radiową zarówno na terenie Miasta jak i powiatu. W roku ubiegłym dołączono do systemu 
10 syren alarmowych należących do jednostek OSP z terenu Miasta, co pozwoliło na 
zwiększenie zasięgu alarmowania o ewentualnym zagrożeniu.  

3. Przygotowywanie schronów i ukryć dla ludności, oraz utrzymywanie ich w gotowości do 
użycia. W 2019 r. zostało przeprowadzonych 20 kontroli schronów i ukryć dla ludności. 
Przeprowadzono także sprawdzenie ewidencji indywidualnych środków ochronnych  
i innego sprzętu dla formacji obrony cywilnej i ludności znajdującego się w magazynie 
Obrony Cywilnej. Obecnie Miasto przygotowane jest do zapewnienia schronienia dla 
71,22% mieszkańców w budowlach ochronnych doraźnego przygotowania. Na mocy 
zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej w 2019 r. utworzono 11 Formacji Obrony 
Cywilnej (180 personelu OC) w tym: 
a) w oparciu o jednostki OSP-8 terenowych FOC (plutony ochrony ogólnej), 
b) w oparciu o Straż Miejską i Eko Patrol SM w Bielsku-Białej - 2 terenowe FOC  

(pluton porządkowo-ochronny oraz drużynę wykrywania zagrożeń), 
c) zakładową FOC-drużyna schronowa w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 
W ramach Powszechnej Samoobrony Ludności Wydział opracował Informatory, zakładki 
do książek oraz magnesy, dotyczące tematyki bezpieczeństwa i obrony cywilnej. 
Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane w ramach refundacji Wojewody Śląskiego -  
5 000,00 zł.  

4. W roku ubiegłym Wydział Zarządzania Kryzysowego, został poddany w dniach 11-13 
czerwca kompleksowej kontroli z zakresu spraw obronnych prowadzonej przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej. Podczas trwania kontroli zostało przeprowadzone 
ćwiczenie pod kryptonimem, „GRANIT2019”, w trakcie którego zostało przeprowadzone 
szkolenie obronne dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.  
W roku ubiegłym na terenie miasta Bielska-Białej miało miejsce szczególne wydarzenie 
sportowe, a mianowicie rozegrano na Stadionie Miejskim 8 meczy w ramach Mistrzostw 
Świata FIFA U-20 Polska 2019. W ramach pracy wydziału, opracowana została 
Koncepcja Bezpieczeństwa i Zabezpieczenia Medycznego dla miasta Bielska-Białej, 
służby miejskie oraz druhowie OSP z terenu Miasta brali udział w zabezpieczeniu dni 
meczowych. Całość prac koordynował Naczelnik wydziału jako Miejski Koordynator ds. 
bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe Wydział, brał również czynny udział 
w zabezpieczeniu Tour de Pologne podczas przejazdu kolarzy na odcinku znajdującym 
się na terenie naszego Miasta. 

Zarządzanie kryzysowe 
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W trakcie roku prowadzono akcje informacyjne dla społeczeństwa w zakresie 
bezpiecznego zachowania się i minimalizacji skutków wszelkiego rodzaju zagrożeń. W tym 
celu opracowano poradnik informacyjny o zasadach zachowania się przed, w trakcie oraz 
bezpośrednio po wystąpieniu zagrożenia, który umieszczony został na stronie internetowej 
Urzędu. W ramach popularyzacji zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego  
i zarządzania kryzysowego kontynuowano współpracę z II LO. Im. Adama Asnyka i Wyższą 
Szkołą Finansów i Prawa, w których to jednostkach pracownicy wydziału dzielą się swoją 
wiedzą i prowadzą zajęcia z młodzieżą. W zakresie obrony cywilnej przeprowadzono także 
szkolenia między innymi podczas Dnia Seniora na terenie miasta Bielsko-Biała.  

Kolejnym celem jaki realizuje Wydział to zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
Miasta w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. W ubiegłym roku prowadzono 
monitorowanie zagrożeń na terenie Miasta oraz przekazywanie o nich informacji 
odpowiedzialnym jednostkom. Wydział Zarządzania Kryzysowego na stronie internetowej 
Urzędu Miasta w zakładce ,,Miasto i Mieszkańcy” zamieszcza ostrzeżenia meteorologiczne, 
jak również alarmy smogowe. Zamieszczanie komunikatów zawierających informację  
o stanie jakości powietrza wynika z zapisów Planu Działań Krótkoterminowych (PDK), który 
został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego 18 grudnia 2017 r. jako część 
Programu ochrony powietrza (uchwała nr V/47/5/2017). Przez cały ubiegły rok obwiązywał 
na terenie miasta Bielska-Białej I poziom informacyjno-edukacyjny, 13 razy wystąpił  
II poziom - Ostrzeżenie oraz 3 razy III poziom informowania ALARM SMOGOWY.  

Koszty prowadzonych akcji ratunkowych oraz usuwania szkód na terenie Miasta to 
144 668,26 zł, które zostały pokryte z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa 
w 2018 r. wynosiła 2 800 000,00 zł. 

W 2019 r. odbyły się cztery planowane posiedzenia Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego jak również cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej 
dla Miasta i Powiatu, na których podejmowano tematykę z zakresu bezpieczeństwa naszego 
Miasta jak również omawiano bieżące sprawy, które wymagały podjęcia natychmiastowego 
działania. W dniu 23 maja 2019 r., w związku z sytuacją powodziową na terenie Miasta, 
odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
W związku z silnymi opadami deszczu oraz przekroczeniem stanu alarmowego na rzece 
Białej, Prezydent Miasta Bielska-Białej podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu 
przeciwpowodziowego. Wystąpiono również do Wojewody Śląskiego z wnioskiem  
o wydzielenie sił i środków SZ RP oraz WOT do wsparcia administracji publicznej w sytuacji 
kryzysowej. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego w 2019 r. przyjął 69 zgłoszeń o zgromadzeniach 
publicznych zarówno w trybie podstawowym jak i uproszczonym. Straż Miejska oraz Policja 
dbały o zapewnienie bezpieczeństwa podczas zgromadzeń. Nie odnotowano sytuacji 
niebezpiecznych. 

Wydział przyjmuje również zgłoszenia przekazywane z Wojewódzkiego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego (WCPR). W 2019 r. wpłynęło 123 zgłoszeń, które dotyczyły 
między innymi awarii sygnalizacji świetlnej, rannych i martwych zwierząt, sytuacji które 
utrudniały ruch drogowy (zabrudzenia dróg, niebezpieczne przedmioty itp.). 

Wydział Zarządzania Kryzysowego nadzoruje także działalność i utrzymanie 
gotowości bojowej jednostek OSP. Na ten cel łącznie wydano 1 691 892,48 zł. W ramach 
budżetu obywatelskiego zakupiono środki ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt do działań 
ratowniczo-gaśniczych oraz wykonano remont obiektu OSP - łączna kwota 289 328,56 zł. 
Modernizacja samochodu pożarniczego STAR-266 dla OSP Straconka - 448 500,00 zł. 
Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego SCANIA dla OSP Lipnik - 250 000,00 zł 

Analizy działalności za 2019 r. przygotowały służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo na terenie Miasta: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska. 
Wnioski zawarte w analizach prezentujemy poniżej: 
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Państwowa Straż Pożarna 
1. Analiza ilości zdarzeń na przestrzeni lat wskazywała stałą tendencję wzrostową liczby 

interwencji odnotowywanych na terenie Miasta. W ubiegłym roku na wzrost ilości zdarzeń 
duży wpływ miały występowania anomalii i gwałtownych zjawisk pogodowych (porywy 
silnego wiatru, intensywne opady atmosferyczne itp.). Odnotowuje się zbliżoną ilość 
pożarów i alarmów fałszywych. 

2. W dalszym ciągu duży procent (około 10%) wszystkich miejscowych zagrożeń stanowi 
usuwanie plam oleju i płynów eksploatacyjnych z jezdni, powstałych w wyniku wypadku 
drogowego lub innych zdarzeń. Zgodnie z obowiązującymi w PSP „Zasadami 
Postępowania Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na 
drogach” w przypadkach kiedy nie zachodzi konieczność podjęcia działań ratowniczych 
ww. plamy oleju i płynów eksploatacyjnych usuwa zarządca drogi.  

3. Analizując zdarzenia z roku 2019 należy stwierdzić, że na podstawie zestawień są 
widoczne efekty kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” 
prowadzonej przez KM PSP w Bielsku-Białej razem z Korporacją Kominiarzy, dotyczącej 
sezonu grzewczego, sprawdzania przewodów kominowych i ciągów wentylacyjnych. 
Pozytywnym efektem ww. kampanii jest instalowanie w mieszkaniach lub budynkach 
prywatnych czujek tlenku węgla co wpływa na poprawę bezpieczeństwa.  

4. Organizatorzy imprez masowych składali do Komendy Miejskiej PSP wnioski  
o wydanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. organizowanych imprez  
z załączoną dokumentacją zawierającą wszystkie elementy wskazane w art. 26  
ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego nie odnotowano żadnego incydentu na organizowanych imprezach 
masowych. W większości przypadków imprezy były zabezpieczane przez zastępy 
Komendy oraz Ochotnicze Straże Pożarne. W 2019 r. nie otrzymano żadnej informacji  
o organizacji imprezy masowej bez uzyskania zgody na jej przeprowadzenie wydanej 
przez właściwy organ samorządowy. W ocenie Komendy kierownicy ds. bezpieczeństwa 
organizowanych imprez masowych właściwie organizowali zadania wynikające  
z zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

5. Kontrole nie wykazały poważnych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
na terenie zabytkowych obiektów drewnianych w Bielsku-Białej. 

6. Należy stwierdzić, że jak co roku zarządzający lasami Nadleśnictwa Bielsko i Lasami 
Komunalnymi w sposób właściwy realizują zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

7. Na podstawie wykresu dotyczącego zatrudnienia funkcjonariuszy pod względem wysługi 
służby, można zauważyć odmłodzenie pracowników KM PSP Bielsko-Biała, przeważają 
pracownicy ze stażem od 1-10 lat, pracowników ze stażem służby powyżej 30 lat jest  
6 osób. 

8. Należy stwierdzić, że dokonywane inspekcje jednostek OSP wykazują dobry stan 
techniczny sprzętu silnikowego.  

 
Policja 

Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej  
w 2019 r. charakteryzował się: 
1. Wzrostem poziomu przestępczości liczonej ogółem, przestępczości kryminalnej, w tym  

w 7 wybranych kategoriach (liczonych razem). 
2. Wzrostem efektywności wykrywczej bielskich policjantów w zakresie przestępczości 

ogółem o 0,1%, w tym w wybranych 7 kategoriach (liczonych razem) o 0,3%. Spadła 
natomiast wykrywalność przestępczości kryminalnej o 2,3%. 

3. Aktywnym działaniem na rzecz zwalczania przestępczości narkotykowej. 
4. Spadkiem zagrożenia w ruchu drogowym charakteryzującym się mniejszą liczba 

wypadków drogowych, ilością osób rannych i zabitych. 
5. Skutecznym zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z odbywającymi się imprezami,  

w tym imprezami masowymi. 
6. Aktywnością policjantów w zakresie zatrzymań sprawców na gorącym uczynku 

przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu. 
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7. Sprawną realizacją „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” (jest ona ważnym 
narzędziem, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym 
społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych 
za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego); projektu „Dzielnicowy Bliżej 
nas”(Dążenie do stanu, w którym każdy dzielnicowy w ramach codziennej służby realizuje 
zadania w ramach obchodu w przydzielonym policjantowi rejonie służbowym. Model tej 
służby zakłada nawiązywanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów ze 
społeczeństwem, oraz „Moja Komenda” (Aplikacja Moja Komenda umożliwia wyszukanie 
każdego dzielnicowego w Polsce. W celu wyszukania dzielnicowego wystarczy wpisać np. 
własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon 
zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on służy.). 

W roku 2019 w stosunku do roku 2018 nastąpił: 
1. Spadek ilości wypadków drogowych o 15 tj. 9,39%. 
2. Spadek ilości osób zabitych o 2 osoby tj. 22,22%. 
3. Spadek ilości osób rannych o 20 osób tj. 11,49%. 
4. Wzrost ilości kolizji drogowych o 300 tj. 6,57%. 
 
Straż Miejska 

Obecnie na terenie Miasta zainstalowano 108 kamer, które każdego dnia monitorują 
teren Miasta, aby utrzymać poziom bezpieczeństwa na właściwym poziomie. Ponadto na 
podstawie porozumienia od 15 listopada 2018 r. tutejsza jednostka straży wykorzystuje  
19 kamer Miejskiego Zarządu Dróg z Inteligentnego Systemu Transportowego. Straż Miejska 
posiada stanowisko dostępowe do bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, 
które wykorzystywane jest w toku prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach  
o wykroczeniach. W 2018 r. strażnicy miejscy zastosowali wobec sprawców wykroczeń 
ogółem 12 704 sankcji, w tym 4 448 mandaty karne na kwotę 399 360,00 zł, wobec 6 959 
osób zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. 
Sporządzono i skierowano do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej 159 wniosków o ukaranie 
sprawców wykroczeń. Straż Miejska wykonując swoje zadania zobligowana jest do 
prowadzenia działalności profilaktycznej, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na 
terenie obiektów oświatowych, wyeliminowanie i przeciwdziałanie przejawom demoralizacji, 
przemocy oraz zapobieganie popełnianiu czynów karalnych poprzez proponowanie 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowanie zachowań ryzykownych.  
W ramach akcji profilaktycznych strażnicy miejscy przeprowadzili 739 prelekcji i 20 imprez 
plenerowych, w których uczestniczyło łącznie 15 944 dzieci. W 2019 r. podczas wszystkich 
organizowanych zajęć prewencyjnych poruszono następujące zagadnienia: Strażnik Twój 
przyjaciel, Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola, Bezpieczeństwo w kontaktach  
z osobami nieznajomymi, Bezpieczeństwo na stadionie, Obrona przed atakiem agresywnego 
psa, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Stop 
uzależnieniom, Mali strażnicy przyrody, Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza, 
Bezpieczeństwo, a materiały pirotechniczne, ABC pierwszej pomocy ze Strażą Miejską. 

Wszystkie cele, które zostały przez Wydział opracowane i zamierzone do realizacji  
w 2019 r. zostały zrealizowane, również wnioski jakie przedstawiają służby działające na 
terenie Miasta wskazują na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Bielsko-Biała. 
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(Informacje przygotowane przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej) 

Miasto Bielsko-Biała prowadzi 97 jednostek oświatowych. Należą do nich:  
43 przedszkola, w tym: 2 integracyjne i 1 z oddziałami specjalnymi; 29 szkół podstawowych 
(od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowa Szkoła Podstawowa nr 30), w tym 5 specjalnych: 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17, Szkoła Podstawowa nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii, Szkoła Podstawowa nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
nr 2, Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją;  
1 szkoła integracyjna, 1 z oddziałami integracyjnymi oraz 1 szkoła dla dorosłych. W Bielsku-
Białej funkcjonuje 18 szkół ponadgimnazjalnych, w tym: 1 liceum z oddziałami 
integracyjnymi, 1 technikum z oddziałami integracyjnymi, branżowa szkoła specjalna oraz 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Ponadto 6 placówek oświatowych, do których należą: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 2, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Bielski Szkolny Ośrodek 
Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych oraz Bielsko-Bialski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do 31 sierpnia 2019 r. w 23 szkołach funkcjonowały 
oddziały gimnazjów, które w wyniku reformy systemu edukacji uległy procesowi wygaszenia.  

Wg stanu na 1 września 2019 r. do przedszkoli miejskich uczęszczało 5 092 dzieci, 
do szkół podstawowych 10 410 dzieci, a w szkołach ponadpodstawowych uczyło się 9 635.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do zadań organu prowadzącego 
szkoły należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; zapewnienie warunków 
umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
objętych kształceniem specjalnym; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań 
inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i obsługi 
organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne 
i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

Przedmiotem działalności podstawowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-
Białej jest realizacja powyższego zapisu ustawowego, w szczególności, organizacja, 
zapewnienie warunków działania i nadzór nad funkcjonowaniem przedszkoli, szkół  
i placówek oświatowych oraz ich obsługa ekonomiczno-administracyjna.  

Prezydent Miasta wskazuje priorytetowe cele i zadania do realizacji 
w poszczególnych latach w odniesieniu do Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 r.  
Cel operacyjny na 2019 r. to: rozwój infrastruktury oświatowej oraz wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego. 

Miejski Zarząd Oświaty zrealizował bieżące zadania remontowe na kwotę 6 430 000 
zł. oraz dokonał zakupów inwestycyjnych na kwotę 3 458 000 zł. Powyższe środki zostały 
przeznaczone na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych, instalacji elektrycznych  
i wodno-kanalizacyjnych, na instalację monitoringu obiektów szkolnych. Mając na uwadze 
modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego, w 2019 r.  
z budżetu Miasta na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych przeznaczono 
kwotę 825 460 zł. Z tych środków 11 szkół doposażono w pomoce dydaktyczne do pracowni 
informatycznych, elektronicznych, chemicznych, geograficznych, biologicznych, 
budowlanych, krawieckich.  
 Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe Miejski Zarząd Oświaty organizuje  
i finansuje dowóz uprawnionych uczniów do przedszkoli i szkół. Dotyczy to głównie uczniów 
z niepełnosprawnościami oraz, w przypadku kilku szkół, uczniów, których droga do szkoły 
przekracza określoną w ustawie odległość. W organizację dowozu wymienionych uczniów 
zaangażowany był także Miejski Zakład Komunikacyjny.  

Oświata 



172 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

Jednym z zadań, które w imieniu organu prowadzącego realizuje Miejski Zarząd 
Oświaty jest nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W 2019 r. 
wpłynęło 25 wniosków nauczycieli o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Zgodnie  
z obowiązującym prawem dla poszczególnych specjalności nauczycielskich powołanych 
zostało 13 komisji. Wszystkie przeprowadzone egzaminy zakończyły się sukcesem 
zdających. 

Miejski Zarząd Oświaty wykonuje również zadania związane ze sprawami kadrowymi 
dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Na bieżąco odbywały się inspekcje 
przeprowadzane przez inspektorów Miejskiego Zarządu Oświaty, związane z ocenami pracy 
dyrektorów oraz sprawami doraźnymi. 

W wyniku zmian w ustawie Karta Nauczyciela, oceny pracy dyrektora szkoły 
dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym, 
który sporządza cząstkową ocenę pracy dyrektora. Na podstawie tych przepisów dokonano 
oceny pracy 4 dyrektorów. Ogłoszono także 23 konkursy na stanowiska dyrektorów 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, z których 18 zostało rozstrzygniętych.  
W 5 przypadkach powierzenia stanowiska dokonano w innym, przewidzianym ustawowo 
trybie.  

Kontrole szkół, wynikające z nadzoru dysponenta części budżetowej nad całością 
gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych pozostają w zakresie zadań 
powierzonych do realizacji Wydziałowi Audytu i Kontroli. 

Do zadań Miejskiego Zarządu Oświaty należy także nadzór nad obowiązkiem nauki  
i szkolnym oraz jego egzekucja. W obszarze kontroli obowiązku przygotowania 
przedszkolnego i obowiązku szkolnego dzieci i uczniów w wieku 5-15 lat oraz uczniów  
w wieku 16-18 lat, którzy realizują obowiązek szkolny w oddziale gimnazjum, gdzie za 
kontrolę obowiązku szkolnego odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, w 2019 r. wystosowano 
upomnienia wobec rodziców 2 uczniów, postanowienie o nałożeniu grzywny w celu 
przymuszenia wobec rodziców 2 uczniów oraz tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji 
należności pieniężnych przekazane do egzekucji komorniczej wobec rodziców 1 ucznia. 

W zakresie niespełniania obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat  
w szkołach ponadgimnazjalnych wystosowano upomnienia wobec rodziców 22 uczniów, 
postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wobec rodziców 10 uczniów, tytuły 
wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych przekazane do egzekucji 
komorniczej wobec rodziców 3 uczniów. 

Miejski Zarząd Oświaty realizuje także programy rządowe. Należą do nich:  
1. „Wyprawka szkolna” - w 2019 r. pomoc w formie dofinansowania podręczników  

do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub 
podręczników do kształcenia w zawodach udzielona została 174 uczniom, wydano na ten 
cel 46 661 zł.  

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - celem programu jest wspieranie organów 
prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję  
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  
W 2019 r. dofinansowaniem zostało objętych 14 szkół: 9 szkół podstawowych, 1 liceum 
ogólnokształcące oraz 4 technika. Na realizację powyższego programu uzyskano 
dofinansowanie w kwocie 168 000 zł. 

3. „Aktywna Tablica”- celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
W 2019 r. dofinansowaniem zostało objętych 6 szkół podstawowych, w tym 2 specjalne. 
Na realizację powyższego programu uzyskano dofinansowanie w kwocie 84 000 zł. 

4. „Za życiem”- w kwietniu 2018 r. zawarto porozumienie w sprawie wykonania zadania  
z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem”. Zadanie jest realizowane w Zespole Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Bielsku-Białej głównie poprzez prowadzenie zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka (zorganizowano dodatkowe zajęcia z fizjoterapeutami, 
psychologami, pedagogami i logopedami). Porozumienie zawarto na lata 2018-2021 i na 
jego mocy w 2019 r. otrzymano środki na jego realizację w wysokości 670 800 zł.  
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Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana na podstawie art. 90 c ust. 2 
ustawy o systemie oświaty pozostaje w obszarze działań Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który w roku szkolnym 2018/2019 przyznał 191 uczniom stypendia i 11 uczniom 
zasiłek szkolny.  

W Bielsku-Białej funkcjonuje Program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych. 
Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę nr XI/213/2019 z dnia 24 września 2019 r.  
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom  
i młodzieży pobierającej naukę na terenie miasta Bielska-Białej. Program ten jest 
dedykowany wspieraniu uzdolnionych uczniów, których wiedza i edukacyjne osiągnięcia 
wykraczają ponad programowe wymagania szkół. Celem programu jest motywowanie 
uczniów do odkrywania własnych uzdolnień oraz do pracy nad ich rozwijaniem  
i pogłębianiem wiedzy, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, a także popularyzowanie wyróżniających się uczniów, ich szkół  
i nauczycieli w środowisku lokalnym, by stawali się oni pozytywnymi wzorami dla innych  
i podnosili aspiracje edukacyjne wszystkich uczniów. Formą nagrody są jednorazowe 
stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta, wręczane uroczyście w obecności nauczycieli  
i rodziców. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Prezydent Miasta, w listopadzie 2019 r., 
przyznał jednorazowe stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 
2018/2019: dla 23 uczniów szkół podstawowych w postaci 1 nagrody rzeczowej  
i 22 pieniężnych, dla 28 uczniów klas gimnazjalnych i 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
w postaci nagrody pieniężnej. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 53 400 zł. 

Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane  
na podstawie art. 90 g ustawy o systemie oświaty. Wysokość stypendium dla danego ucznia 
ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz 
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w ramach środków przyznanych na ten cel 
przez organ prowadzący. W minionym roku na stypendia przeznaczono 289 316 zł. 

W Miejskim Zarządzie Oświaty funkcjonuje sekcja do spraw organizacji sportu 
szkolnego, zajmująca się koordynacją rozgrywek międzyszkolnych, zakupem sprzętu 
sportowego oraz pilotażem działań związanych z rozbudową bazy boisk szkolnych. Sekcja 
organizacji sportu szkolnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej realizuje zadania 
związane ze sportem szkolnym dzieci i młodzieży. Organizuje i przeprowadza zawody 
międzyszkolne w oparciu o kalendarz imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego. 
Zawody przeprowadzane są w szkolnych obiektach sportowych oraz w obiektach 
administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W rywalizacji sportowej 
uczestniczyło 15 275 uczniów, rozegrano 567 meczów w grach zespołowych. 

W bielsko-bialskim systemie oświatowym funkcjonują placówki pracy pozaszkolnej: 
1. Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, zajmujący się m.in. 

prowadzeniem zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolach miejskich 
oraz szkołach podstawowych. Liczba uczestników zajęć wyniosła 2 911. Zajęcia 
prowadzone były także w siedzibie Ośrodka, gdzie ich uczestnicy oprócz zajęć na sali, 
siłowni i basenie korzystali z zabiegów masażu, hydromasażu i terapii manualnej.  
W trakcie roku szkolnego na bieżąco monitorowano podejmowane działania korekcyjne 
(pomiary rotacji, ocena zdjęć RTG oraz wykonywano testy funkcjonalne z wykorzystaniem 
bezinwazyjnego sprzętu do diagnostyki kręgosłupa); 

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, gdzie prowadzone są zajęcia rozwijające twórczą 
aktywność dzieci i młodzieży za pomocą różnorodnych metod pracy, organizowane są 
konkursy dla dzieci i młodzieży oraz liczne projekty edukacyjne. 

W 2019 r. w szkołach zawodowych kontynuowano realizację projektu „Efektywne 
kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”. Projekt skierowany 
jest do 863 uczniów i 66 nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których 
organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała (10 szkół zawodowych). W ramach projektu 
przewidziane jest doradztwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, kursy i szkolenia 
specjalistyczne oraz doposażenie szkół. W roku 2019 wydatki projektowe wyniosły  
966 199 zł, w tym budżet Miasta partycypował w kwocie 72 346,42 zł. W 2019 r. 10 szkół 
podstawowych i ogólnokształcących uczestniczyło w projekcie „Szkoła równych szans”. 
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Projekt skierowany jest do 632 uczniów tych szkół i ma na celu wzrost kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie efektywności kształcenia  
w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki poprzez stworzenie warunków dla 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu. W ramach projektu, w 2019 r., zrealizowano 
3 567 godzin zajęć, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zorganizowano wyjazdy 
edukacyjne. Wydatki projektowe w minionym roku wyniosły 545 698 zł.  

W Bielsku-Białej funkcjonują placówki wsparcia i resocjalizacji. Należy do nich Zespół 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, którego pracownicy prowadzili działania 
ukierunkowane na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, 
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom  
i nauczycielom wsparcia w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, a także 
wspomagania przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto funkcjonują placówki prowadzące kształcenie 
specjalne, zapewniające uczniom całodobową opiekę. Są to: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 2 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym.  

Miasto dofinansowuje pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników, 
które dokonywane jest ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych Gminie na podstawie 
umowy zawartej z Wojewodą. Pracodawcy, spełniający wymagania określone w ustawie 
mogą, po zakończeniu przez uczniów nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy, w ciągu trzech miesięcy od dnia zdania przez ucznia egzaminu, wystąpić  
z wnioskiem, do właściwej – zgodnie z miejscem zamieszkania młodocianego gminy,  
o dofinansowanie kosztów jego kształcenia. W przedmiotowej sprawie wydawane są decyzje 
administracyjne, będące podstawą przekazania środków finansowych wnioskującym 
pracodawcom. W 2019 r. wydano 74 decyzje, przyznające pracodawcom dofinansowanie 
kosztów kształcenia pracowników młodocianych na kwotę 446 306,36 zł. 

W 2019 r., po raz kolejny zagwarantowano miejsca w przedszkolach publicznych 
wszystkim zgłoszonym dzieciom. Od września liczba miejsc przedszkolnych wzrosła do  
5 197, co stanowi 219 oddziałów przedszkolnych. W placówkach prowadzonych przez gminę 
Bielsko-Biała poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego wynosił 76,58%. 
Infrastruktura przedszkolna została rozszerzona poprzez rozbudowę trzech istniejących 
przedszkoli: Przedszkola nr 42, Przedszkola nr 44 oraz Przedszkola nr 49, która odbywa się 
w ramach realizowanego projektu unijnego „Radosne przedszkolaki”. Celem projektu jest 
wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście dla 150 
nowoprzyjętych dzieci, zwiększenie szans edukacyjnych 360 dzieci już uczęszczających do 
przedszkoli objętych projektem, u których zdiagnozowano deficyty oraz doskonalenie 
umiejętności 51 nauczycieli. Do końca 2019 r. wydatkowano na ten cel łącznie 438 814 zł.  

Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym jest obecnie priorytetowym działaniem władz Miasta.  

1 września 2019 r. rozpoczął się kolejny etap reformy systemu edukacji. Zmiany  
w prawie oświatowym spowodowały, że w roku szkolnym 2018/2019 zakończyli naukę 
uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie klas ósmych szkół podstawowych,  
co spowodowało zwiększony nabór do liceów i szkół zawodowych. W związku z tym 
konieczna stała się modernizacja bazy tych szkół w kontekście zarówno remontów jak  
i zakupu doposażenia i pomocy dydaktycznych. Z budżetu Miasta na ten cel wydatkowano 
łącznie kwotę 2 230 000 zł.  

 Szkoły podstawowe proponują dodatkowe zajęcia poszerzające ofertę edukacyjną. 
W 2019 r. w dwóch szkołach kontynuowane były zajęcia z rozszerzonym programem  
z wychowania fizycznego, w jednej z rozszerzoną informatyką i w pięciu z rozszerzoną 
matematyką. Uczniowie klas drugich nadal objęci byli programem powszechnej nauki 
pływania, która odbywa się na pływalni Troclik. Organizacją dowozu oraz organizacją zajęć 
zajmował się Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z takiej formy nie korzystali 
uczniowie szkół podstawowych nr: 13, 36, 37. Naukę pływania dyrektorzy tych szkół 
organizowali na basenach szkolnych. 
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 Ostatni egzamin gimnazjalny, w 2019 r., zdawało 1 270 uczniów klas gimnazjalnych. 
Zajęli pierwsze miejsce w województwie śląskim we wszystkich częściach egzaminu.  
W części humanistycznej - średni wynik z zakresu języka polskiego wyniósł 62,27%, średni 
wynik z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - 62,77%, w części matematyczno-
przyrodniczej - średni wynik z zakresu matematyki wyniósł 47,05%, średni wynik z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych wyniósł 53,46%. Średni wynik z języka angielskiego poziomie 
podstawowym wyniósł 75,15%, a na poziomie rozszerzonym 59,97%. Po raz pierwszy odbył 
się egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej. W Bielsku-Białej pisało go 1 318 uczniów. 
Wyniki również były wysokie: z języka polskiego średni wynik wyniósł: 65,93%, z matematyki 
50,44% (najwyższy w województwie), z języka angielskiego - 66,27%. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminów 
maturalnych. Zdawalność w naszym mieście wyniosła 84,28%; w liceach ogólnokształcących 
- 88,90%, a w technikach – 77,48%. Podobnie wysoko można ocenić zdawalność 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów szkół zawodowych, którzy do 
nich przystąpili.  

Z dniem 1 października 2018 r. rozpoczął działalność Bielsko-Bialski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli. W ramach realizacji zadań obowiązkowych przeprowadzono 171 
różnorodnych form doskonalenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Objęto także 
wspomaganiem 64 Rady Pedagogiczne oraz uruchomiono 9 sieci współpracy  
i samokształcenia. Zorganizowano także szereg przedsięwzięć jak: „Kongres Aktywnej 
Młodzieży”, „Konkurs wiedzy o zawodach”, „IV Olimpiada matematyczna przedszkolaków” 
czy „Noc maturzystów”. 

Zadania z zakresu oświaty realizowane są także przez wydziały Urzędu Miejskiego 
oraz inne, niż Miejski Zarząd Oświaty, jednostki miejskie. Należą do nich: Straż Miejska, 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski 
Zakład Komunikacji.  
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(Informacje przygotowane przez Wydział Kultury i Sztuki oraz instytucje kultury) 

Samorząd miasta Bielska-Białej realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury, 
wspierania i promocji twórczości, edukacji kulturalnej oraz działań i inicjatyw na rzecz kultury. 
W 2019 r. Miasto wydatkowało na działania w sferze kultury 36 301 288,37 zł. 

Zadania związane z kulturą realizuje Wydział Kultury i Sztuki, którego misją jest 
rozbudzanie i kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, wzbogacanie oferty 
kulturalnej miasta i tworzenie jego kulturowej tożsamości. Wypełnia je między innymi 
poprzez następujące działania: 
1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad instytucjami kultury, dla których Miasto 

Bielsko-Biała jest organizatorem. 
2. Organizację i współorganizację imprez kulturalnych na terenie miasta. 
3. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród w dziedzinie kultury 

i sztuki IKAR, dorocznych nagród w dziedzinie teatru oraz stypendiów twórczych Miasta 
Bielska Białej. 

4. Przygotowanie i edycję wydawnictw związanych z kulturą, w tym książek w serii 
wydawniczej „Biblioteka Bielska-Białej”. 

5. Współprowadzenie spraw związanych z otwartymi konkursami ofert na realizacje zadań 
publicznych w zakresie kultury i sztuki. 

6. Prowadzenie dokumentacji związanej z wpisami do Ksiąg: „Honorowy Obywatel Bielska-
Białej” oraz „Zasłużony dla Bielska-Białej”. 

7. Organizację i współorganizację konkursów i przeglądów w obszarze kultury i sztuki. 
W 2019 r. w ramach zadań realizowanych przez Wydział zostały przyznane Nagrody 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR 2019. Nominację  
do nagrody otrzymało osiem osób: Marta Gzowska-Sawicka, Waldemar Lesiak, Piotr Wisła, 
Wiesław Dziubek, Wojciech Kominiak, Małgorzata Słonka, Tadeusz Moskała i Zbigniew 
Micherdziński. Zostały wręczone 2 statuetki IKARA: pierwsza - za szczególne osiągnięcia 
kulturalne w 2019 r. - Wiesławowi Dziubkowi i Wojciechowi Kominiakowi, druga - za wybitną 
działalność w dziedzinie kultury i sztuki – Tadeuszowi Moskale. Przyznany został Dyplom 
Honorowy Chórowi Mieszanemu „Echo” oraz zostały nadane honorowe tytuły Dobrodzieja 
Kultury 2019 firmom: FCA POLAND S.A. i AQUA S.A. Podczas uroczystych obchodów Dnia 
Teatru 2019 wręczonych zostało 5. nagród. Otrzymali je aktorzy teatrów zawodowych: 
Małgorzata Bulska i Piotr Gajos, pracownicy techniczni i administracyjni teatrów: Monika 
Jędrzejewska i Jerzy Golenia oraz animatorka amatorskiego ruchu teatralnego Jadwiga 
Grudzińska. 

W maju 2019 r. przyznane zostały stypendia Prezydenta Miasta Bialska-Białej  
w dziedzinie kultury i sztuki. Otrzymały je: Aleksandra Małecka i Anna Danielczyk. 

W 2019 r. Wydział Kultury i Sztuki wydał 6 pozycji książkowych: 
1. „Bielsko-Biała podczas II Wojny Światowej - wybrane aspekty”. 
2. Paweł Böttcher, „Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Bielsku-Białej 1919-1939”. 
3. Józef Ćwiertka, „Elegia o bielskim włókiennictwie”. 
4. „Lipa 2019”, publikacja prac laureatów XXIII Ogólnopolskiego i XXXVII Wojewódzkiego 

Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej. 
5. Juliusz Wątroba, „Insek-ciki”. 
6. Magdalena Bieniek, „Bielskie profesje”. 

Ponadto w 2019 r. zostało zdigitalizowanych 6 pozycji książkowych z serii Biblioteki 
Bielska-Białej: Jacek Proszyk, „Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej”, Jerzy Polak, „Bielsko-
Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900-1945”, Adam Skarbiński, 
„Dzieje lotnictwa na Podbeskidziu 1932-2000”, Aleksandra Namysło i Tomasz Kurpierz, 
„Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939-1947”, Andrzej Linert, „Teatr 
w kręgu Ha-Szacharu” oraz Monika Zmełty i Ewa Janoszek „Cmentarz ewangelicki w Białej”. 

Kultura i Sztuka 
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Wydział zaangażowany jest także we współorganizację otwartego konkursu ofert  
na wsparcie realizacji zadań własnych gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury i sztuki przez 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Zadaniem konkursu jest wsparcie 
zadań realizujących cel pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 
- „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”. Realizując zadania związane ze współpracą  
z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. przyznano łącznie 40 dotacji na realizacje zadań  
z dziedziny kultury. 

Wydział zajmuje się również organizowaniem, współorganizowaniem i koordynacją 
różnorodnych imprez kulturalnych na terenie Miasta. W 2019 r. były to między innymi: 
1. Uroczystości państwowe i rocznicowe. 
2. Ceremonia wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie 

kultury i sztuki IKAR. 
3. Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. 
4. Comiesięczne koncerty muzyki kameralnej z cyklu Muzyka na Zamku. 
5. Spotkanie inaugurujące obchody Dni Bielska-Białej - dorocznego święta miasta. 
6. Sylwestrowy koncert i pokaz laserowy na Placu Ratuszowym. 

W cyklu koncertowym Muzyka na Zamku, który obchodził w 2019 r. jubileusz 25-lecia 
odbyło się 10 koncertów, wystąpiło 45 wykonawców. W koncertach uczestniczyło 1 024 
widzów. Podejmowano również działania z zakresu edukacji kulturalnej organizując Konkurs 
na recenzję widowiska teatralnego. W 2019 r. nadesłanych zostało na konkurs 27 prac 
ocenianych w kilku kategoriach wiekowych. Jego plonem jest książka Recenzja 2019 
zawierająca prace laureatów opatrzone zdjęciami z recenzowanych spektakli wydana  
w nakładzie 500 egzemplarzy. 

W ramach nadzoru merytorycznego i finansowego nad podległymi instytucjami 
współorganizowane są festiwale, koncerty, konkursy i imprezy plenerowe. W minionym roku 
mieszkańcy Bielska-Białej mogli w związku z tym uczestniczyć w koncertach podczas imprez 
plenerowych takich jak Dni Bielska-Białej, Pożegnanie Lata czy Letnie Koncerty na 
Starówce, a także w następujących festiwalach i konkursach: XXIV Festiwal Kompozytorów 
Polskich im. Henryka Mikołaja Góreckiego, 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, XVII 
Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańko, XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na 
Podbeskidziu Sacrum in Musica, XXV Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego 
im. Ignacego Bieńka oraz XIX Festiwal Kabaretowy Fermenty. 

W 2019 r. Wydział współpracował z wieloma stowarzyszeniami artystycznymi, 
związkami twórczymi i innymi podmiotami w zakresie wzbogacania oferty kulturalnej 
wspierając organizację ważnych dla mieszkańców i prestiżowych dla Miasta imprez 
wyszczególnionych poniżej: 
1. Lotos Jazz Festiwal - 21. Bielska Zadymka Jazzowa. 
2. XXV Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. 
3. XIX Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Operacja Południe" – Bielsko-Biała. 
4. 8. FotoArtFestival im. Andrzeja Baturo. 
5. XVI Międzynarodowy Piknik Lotniczy Aeroklubu Beskidy. 
7. 4. Festiwal Muzyki Crosssover. 
8. XXXVII Wojewódzki i XXIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości 

Literackiej LIPA 2019. 
9. 42. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych. 
10. XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka. 
11. XV Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera „Gaude Cantem”. 
12. IV Festiwal Czekolady i Słodkości. 
13. II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bajkowej. 
14. 90. FESTIVAL. 

Wydział wspiera również działania związków kombatanckich w zakresie kultury,  
a także włącza się w inicjatywy kulturalne seniorów. 

W 2019 r. kontynuowana była współpraca w zakresie upowszechniania  
i popularyzacji muzyki z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej,  
z którym zorganizowano wspólnie 14 koncertów oraz z Centro Italiano di Cultura 
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współorganizując w Bielsku-Białej koncerty promujące włoską kulturę muzyczną. Miasto było 
współorganizatorem Festiwalu Organowego w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Starym 
Bielsku, cyklu Koncertów organowych propagujących muzykę Jana Sebastiana Bacha, 
odbywających się w Kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej oraz przedsięwzięcia pn:  
„III Świętojański Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Bielsku-Białej” w Kościele  
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach. 

Włączyło się także w organizację koncertu z okazji trzydziestej rocznicy wyborów  
4 czerwca 1989 r. - 30 utworów na 30-lecie, który odbył się na Rynku w Bielsku-Białej. 

Ponadto Miasto Bielsko-Biała w 2019 r. było także fundatorem nagród w kilkunastu 
różnorodnych konkursach: Na terenie Bielska-Białej organizowane były imprezy masowe  
o charakterze artystyczno-rozrywkowym które wymagały decyzji administracyjnych 
zezwalających na ich realizację. W 2019 r. Wydział Kultury i Sztuki przygotował 13 takich 
decyzji dotyczących następujących wydarzeń: Harlem Globtrotters (hala widowisko-sportowa 
BBOSiR), Plenerowe koncerty Bielskiego Centrum Kultury w ramach Majówki w Bielsku-
Białej, Dni Bielska-Białej i Pożegnania lata (ZIAD Bielsko-Biała), Koncert SHAGGY  
w ramach inauguracji Dni Bielska-Białej, 86 STARS SHOW (ZIAD Bielsko-Biała), Piknik 
NEMAK 2019 (Stadion Rekordu), Piknik dla pracowników firmy ALUPROF S.A (Stadion 
Rekordu), Moto Show Bielsko-Biała (ZIAD Bielsko-Biała), 90. FESTIWAL (Stadion Miejski), 
Festiwal Kwaśnicy (stok narciarski pod Dębowcem), XVI Międzynarodowy Piknik Lotniczy 
(teren Aeroklubu Bielsko-Bialskiego), Kabareton 2019 (hala widowisko-sportowa BBOSiR), 
RAP ATTACK (Lotnisko w Bielsku-Białej Aleksandrowicach), Koncert Sylwestrowy na Placu 
Ratuszowym. 

Wydział Kultury i Sztuki sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy nad  
6 instytucjami kultury działającymi na terenie Bielska-Białej: Teatrem Polskim, Teatrem Lalek 
Banialuka, Książnicą Beskidzką, Bielskim Centrum Kultury, Galerią Bielską BWA i Miejskim 
Domem Kultury. 
 
Teatr Polski 

Jest instytucją artystyczną powołaną do tworzenia wartości teatralnych  
i propagowania sztuki poprzez prezentację przedstawień jakie powstają przy udziale 
artystów, teatrów, twórców i wykonawców. W 2019 r. cele te zostały zrealizowane w sposób 
zaprezentowany poniżej. 

Teatr Polski zrealizował 8 premier: 5 na Dużej Scenie – Mayday w reż. Witolda 
Mazurkiewicza (5 stycznia 2019 r.), Koncert: To tylko twist w reż. Iwony Runowskiej  
(5 stycznia 2019 r.), Wesele w reż. Igora Gorzkowskiego (30 marca 2019 r.), Mistrz  
i Małgorzata w reż. Małgorzaty Warsickiej (6 października 2019 r.) i Pensjonat Pana 
Bielańskiego w reż. Marka Gierszała (21 grudnia 2019 r.); oraz 3 na Małej Scenie – Seks dla 
opornych w reż. Witolda Mazurkiewicza (12 kwietnia 2019 r.), Beztlenowce w reż. Ingmara 
Vilquista (15 września 2019 r.) oraz Wyspa Kalina w reż. Agaty Puszcz (30 listopada  
2019 r.). 

W 2019 r. zaprezentowano 391 przedstawień w tym: 359 spektakli własnych (355  
w siedzibie, 4 na wyjeździe) oraz odbyło się 32 wydarzeń gościnnych. W ubiegłym roku 
spektakle Teatru obejrzało 96 868 widzów, w tym 89 103 (spektakle własne): Duża Scena – 
75 259, Mała Scena – 12 522, objazdy – 1 322, natomiast na spektaklach obcych 
odnotowano 7 765 widzów. Stanowi to wzrost o 4,06% w stosunku do poprzedniego roku. 
Poziom zapełnienia sali na Dużej Scenie wynosi 87,08%, natomiast na Małej Scenie 
97,22%. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost ilości widzów na Dużej Scenie do ponad  
75 tysięcy, co oznacza wzrost w stosunku do sprzedaży w 2018 r. o 14,55%, a także wzrost 
widzów na spektaklach granych na Małej Scenie do ponad 12,5 tysiąca (wzrost o 10,54%). 

W 2019 r. Teatr zaprezentował następujące spektakle poza siedzibą: Singielka 2, 
czyli Matka Polka (Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe, Rzeszów; Wakacyjne Miasto 
Kobiet, Świnoujście), Humanka (Koszalińskie Konfrontacje Młodych M-teatr, Koszalin), Kogut 
w rosole (19. Festiwal Teatrów Moraw i Śląska Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn). 

W sezonie 2019/2020 Teatr Polski obchodzi Jubileusz 130-lecia swojej działalności, 
który rozpoczął uroczystą premierą spektaklu pt. Mistrz i Małgorzata w reż. Małgorzaty 
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Warsickiej i wystawą „Wszystkie światła na teatr". Teatru otrzymał Złoty Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis" przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego 
pracownicy zostali uhonorowani: 
1. Odznakami Honorowymi „Zasłużony dla Kultury”: Irena Świtalska, Halina Mieszczak, 

Renata Sladeczek. 
2. Złotymi Medalami Za Długoletnią Służbę: Barbara Antonik, Robert Babiec, Zdzisław 

Jarosiński, Stefan Karbowski, Barbara Kierzyk, Janusz Kierzyk, Halina Mieszczak, Paweł 
Olma, Jan Sadlik, Ryszard Rossa i Tomasz Zieliński. 

3. Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę: Jolanta Drajewicz, Renata Kudzia, 
Małgorzata Kwak, Beata Król i Anna Rodak. 

4. Złotymi Krzyżami Zasługi: Jadwiga Grygierczyk i Kazimierz Czapla. 
5. Srebrnymi Krzyżami Zasługi: Krystyna Bobkowska, Jerzy Dziedzic, Adam Myrczek, 

Grzegorz Sikora. 
6. Brązowym Krzyżem Zasługi: Urszula Szczurek. 
Jadwiga Grygierczyk otrzymała Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Śląskiego za 
wybitne osiągnięcia aktorskie. Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej uroczyście obchodził 
Aleksander Pestyk. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2019 Prezydent Miasta Bielska-Białej 
przyznał nagrody w dziedzinie teatru. Otrzymali je: aktor Piotr Gajosa oraz Jerzy Golenia - 
specjalista rzemiosł teatralnych, od 40 lat związany z bielską sceną. 

Oddział Śląski Polskiego Związku Niewidomych przyznał odznaki „Przyjaciel 
Niewidomych” za realizację projektu „Spektakle bez barier" Teatrowi Polskiemu w Bielsku-
Białej oraz jego koordynatorce - Joannie Feikisz. 

Teatr otrzymał aż 4 nominacje do Złotych Masek - nagród teatralnych województwa 
śląskiego, wszystkie dla spektaklu Ciało Bambina w kategoriach: „Spektakl roku”, „reżyseria” 
(Agata Puszcz), „aktorstwo – rola kobieca” (Wiktoria Węgrzyn), „kategoria specjalna – 
muzyka” (Krzysztof Maciejowski). Złotą Maskę 2019 otrzymał Krzysztof Maciejowski. 

Do nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR 2019 
nominowana została Marta Gzowska-Sawicka. Ponadto aktorzy i twórcy związani z Teatrem 
Polskim otrzymali nominacje do „Lauru Dembowskiego” Nagrody Artystycznej bielskiego koła 
ZASP: Sławomir Miska za rolę Bystrego w spektaklu Ciało Bambina Jadwiga Grygierczyk, 
Eugeniusz Jachym, Zbigniew Cieślar, Aleksander Pestyk, Kazimierz Czapla za role  
w spektaklu Gałązka rozmarynu oraz Oriana Soika i Mateusz Wojtasiński za role w spektaklu 
Szaleństwo nocy letniej, Jacek Bończyk za reżyserię spektaklu Singielka 2, Marek i Maciej 
Mikulscy za scenografię i multimedia w spektaklu Gałązka rozmarynu oraz Tomasz Dajewski 
za opracowanie ruchu scenicznego w tym przedstawieniu. 

Spektakle Beztlenowce oraz Wyspa Kalina zostały zakwalifikowane do  
26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, który  
W Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” brał udział 
spektakl Wesele w reż. Igora Gorzkowskiego. Zadaniem Teatru jest także edukacja 
kulturalna oraz kształtowanie postaw świadomego odbioru sztuki teatru. Cele te realizowane 
były poprzez następujące projekty oraz wydarzenia cykliczne: 
1. III FUNfest – Festiwal Komedii Południa. W czerwcu odbyła się trzecia edycja festiwalu,  

w którym wzięło udział 7 gościnnych prezentacji. Statuetka FUN PRIX 2019 została 
przyznana spektaklowi Mayday w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. Łącznie w czasie 
Festiwalu Teatr odwiedziło 2 740 widzów. 

2. Primus Inter Pares: w jego ramach odbyły się spektakle Audiencja II w wykonaniu 
Mikołaja Grabowskiego i Zapiski z wygnania w wykonaniu Krystyny Jandy. 

3. Spektakle bez barier: w 2019 r. Teatr został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. Realizując program 
zaprezentowano 8 spektakli z repertuaru Teatru dostosowanych do potrzeb osób  
z dysfunkcjami wzroku i słuchu. W projekcie wzięło udział 1 125 uczestników. 

4. Cykl Off-Road: cykl, premiery spektakli aktorów Teatru Polskiego, funkcjonujących obok 
głównego nurtu repertuarowego. Zrealizowano trzy premiery: Seks dla opornych Michele 
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Riml w reż. Witolda Mazurkiewicza Beztlenowce Ingmara Vilquista w reż. autora i Wyspa 
Kalina Zuzanny Bojdy w reż. Agaty Puszcz. 

5. Teatr Polski – młodym: cykl inicjatyw promujących młodych bielskich artystów. Kreacja - 
wystawa kolekcji kostiumów inspirowanych wizerunkiem kobiet z wybranych dzieł 
malarstwa polskiego autorstwa Igi Sylwestrzak; Miejskie kadry - wystawa fotografii  
o tematyce miejskiej Mateusza Zakłady; Muzyka naiwna – koncert zespołu kontrabasistki 
Kamili Drabek na Małej Scenie Teatru. 

Teatr udostępniał swoje sale wielu organizacjom z regionu w celu prezentacji 
ważnych imprez kulturalnych. Wziął również udział w Dniu Teatru Publicznego 
organizowanym przez Instytut Teatralny i zaprezentował Wesele w reżyserii Igora 
Gorzkowskiego z biletami w cenie 350 groszy. Zorganizowano specjalne nocne zwiedzania 
zabytkowego gmachu Teatru w ramach akcji Otwarte Dni Funduszy Europejskich  
i Europejskie Dni Dziedzictwa W ramach Dni Seniora w Bielsku-Białej odbyły się dwa pokazy 
spektaklu Boeing, Boeing w specjalnych cenach biletów, oprowadzania po budynku Teatru  
i zorganizowano otwartą próbę generalną spektaklu Wesele. 

Łączne dochody Teatru w 2019 r. wyniosły 9 119 421,90 zł, z tego wpływy za bilety 
wyniosły 3 297 372,82 zł (co w stosunku do roku poprzedzającego stanowi wzrost o 5,93%). 

Cykl „Spektakle bez barier” otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Kultura Dostępna w wysokości 40 000 zł. Ponadto Teatr realizował drugi 
etap prac w ramach kilkuletniego projektu „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego  
w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz 
rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej”, który otrzymał dofinansowanie  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Oś priorytetowa: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 
5.3 Dziedzictwo kulturowe). Łączna wartość poniesionych nakładów w 2019 r. to:  
375 418,88 zł, w tym środki unijne oraz własne to 276 964,29 zł, środki z budżetu Miasta:  
98 454,59 zł. Teatr otrzymał dotację celową z budżetu Miasta na wykonanie modernizacji 
systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru w wysokości 135 000 zł. Nakłady 
poniesione w 2019 r. to 127 732,73 zł. 

W 2019 r. Teatr pozyskał następujących sponsorów: Nemak S.A., FCA Poland, 
Gestin Polska Sp. z o.o., Klingspor S.A., Aqua S.A., Kontakt Simon S.A., Hydro ZNPHS  
sp. z o.o., Polmotors Sp. z o.o., którzy wsparli działalność artystyczną instytucji łączną kwotą 
200 895,12 zł. 
 
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana 

To samorządowa artystyczna instytucja kultury powołana do tworzenia i zapewniania 
intelektualnych, materialnych technicznych i organizacyjnych warunków służących tworzeniu 
i prezentacji przedstawień teatralnych oraz działalności edukacyjnej. 

Realizacja celów i zadań Teatru Lalek Banialuka w roku 2019 odbywała się w sposób 
opisany poniżej. 

W 2019 r. Teatr zrealizował 4 premiery teatralne: Pchła Szachrajka (24 lutego  
2019 r.), Ojczyzna (24 maja 2019 r.), Robinson (20 września 2019 r.) oraz Jestem Aki  
(24 listopada 2019 r.). 

Ponadto w repertuarze były 22 przedstawienia dla dzieci najmłodszych, szkolnych, 
młodzieży i dorosłych. Łącznie zostało zagranych 392 przedstawień (w tym 17 poza siedzibą 
Teatru) dla 67 531 widzów. 

W 2019 r. Teatr prowadził działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży (153 
zajęć). Regularnie odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z pokazywaniem 
magicznych miejsc w teatrze oraz demonstrowaniem technik lalkarskich (102 spotkania) oraz 
warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (warsztaty aktorskie, warsztaty teatralno-
muzyczne, warsztaty animacji, warsztaty ekologiczno-teatralne (51 zajęć). Oprócz tego  
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury Surfuj z kulturą  
i poznaj magię teatru odbyło się 20 spotkań warsztatowych. Zorganizowanych zostało 
również 16 inscenizacji mikołajkowych. 

Udział zespołu Teatru Lalek Banialuka w festiwalach: 
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1. Festiwal Teatrów dla Dzieci – Kraków 201: Calineczka Marty Guśniowskiej w reżyserii 
Witolda Mazurkiewicza (Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury). 

2. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu, Opolski Teatr Lalki i Aktora: Król Maciuś 
Pierwszy na motywach powieści Janusza Korczaka w reżyserii Konrada Dworakowskiego. 

3. 10. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA 2019  
w Rzeszowie, Teatr Maska: Smacznego, proszę Wilka! Marty Guśniowskiej w reżyserii 
autorki. 

4. 20. Światowy Festiwal Teatrów Lalek w Charleville-Mézières: Oresterja? w reżyserii 
François’a Lazaro. 

Udział Teatru Lalek Banialuka w występach gościnnych: 
1. Jaś i Małgosia w reżyserii Lecha Chojnackiego w Krośnie. 
2. Smacznego, proszę Wilka! Marty Guśniowskiej w reżyserii autorki w Mościckim Centrum 

Kultury w Tarnowie. 
3. Brzydkie Kaczątko w reżyserii Włodzimierza Phola w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

w Strumieniu. 
4. Jaś i Małgosia w reżyserii Lecha Chojnackiego w Teatrze Małym w Tychach. 
5. Calineczka w reżyserii Witolda Mazurkiewicza w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  

w Strumieniu. 
6. Koziołek Matołek w reżyserii Lucyny Sypniewskiej w Teatrze Małym w Tychach oraz  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu. 
7. W ramach Letniego Ogrodu Teatralnego w Katowicach, Koziołek Matołek w reżyserii 

Lucyny Sypniewskiej. 
W 2019 r. Teatr Lalek Banialuka i jego zespół zdobył następujące nagrody: 

1. Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla aktorki Barbary Rau. 
2. Okolicznościowa Plakietka ZASP (z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru) dla Marii 

Byrskiej. 
3. Laur Dembowskiego dla Dagmary Włoszek za rolę Pchły w przedstawieniu Pchła 

Szachrajka. 
4. Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru 2019 dla Małgorzaty 

Bulskiej – aktorki Teatru Lalek Banialuka oraz Moniki Jędrzejewskiej – specjalistki ds. 
organizacji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. 

5. Nominacje do Złotych Masek 2019 – Nagród Artystycznej Marszałka Województwa 
Śląskiego” dla Sevila Gregory`ego za scenografię do spektaklu Oresteja? na motywach 
Ajschylosa w reżyserii François Lazaro oraz w kategorii Przedstawienie dla młodych 
widzów dla przedstawienia Tuwim i … według utworów Juliana Tuwima w reżyserii Pawła 
Aignera. 

6. Złota Maska 2019 – Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii 
Nagroda Specjalna dla Krzysztofa Maciejowskiego za muzykę do spektaklu Oresteja? 
 w reżyserii François. 

7. II Nagroda Jury podczas 29. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w za 
przedstawienie Król Maciuś Pierwszy w reż. Konrada Dworakowskiego, nagroda dla 
Mariki Wojciechowskiej za scenografię i wyróżnienie dla Piotra Klimka za muzykę do tego 
przedstawienia. 

8. Indywidualna nagroda aktorska za rolę Zajączka w spektaklu Smacznego, proszę Wilka! 
dla Radosława Sadowskiego podczas 10. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 
Ożywionej Formy Maskarada 2019 w Rzeszowie. 

9. Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Lucyny Kozień 
Dyrektor Naczelnej i Artystycznej w uznaniu zasług dla polskiej kultury teatralnej. 
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Książnica Beskidzka 
To instytucja kultury, do której zadań należy: gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów dotyczących miasta i regionu, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 
działalności informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej  
i popularyzatorskiej. W skład placówki wchodzi 18 filii zlokalizowanych w różnych rejonach 
miasta, aby każdy zainteresowany mógł skorzystać z oferty Książnicy. 

Książnica Beskidzka zarejestrowała w całej sieci 42 673 czytelników. Czytelnicy  
423 600 razy odwiedzili placówki Książnicy. Udostępniono łącznie 1 023 275 materiałów 
bibliotecznych, zanotowano 86 333 wyświetlenia publikacji własnych ze Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej. W ciągu roku przybyło 20 083 książki, 4 682 tytułów zbiorów specjalnych. Łącznie 
zbiory Książnicy Beskidzkiej liczą 552 130 książek, 2 958 czasopism zinwentaryzowanych  
i 48 635 zbiorów specjalnych. Prenumerata w roku 2019 r. zamknęła się liczbą 129 tytułów 
(317 egzemplarzy) czasopism. 

Oprócz zbiorów własnych, w czytelni ogólnej w gmachu głównym Książnicy 
udostępniane są zasoby Cyfrowej Biblioteki Publikacji Naukowych ACADEMICA, gdzie 
czytelnicy korzystają z bezpłatnego dostępu do cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej.  
Z tej formy udostępnień w 2019 r. skorzystało 4 użytkowników pobierając 191 dokumentów. 

W 2019 r. Książnica wraz z filiami zorganizowała łącznie 2 969 spotkań o charakterze 
kulturalno-edukacyjnym, w których uczestniczyło 51 576 osób. Zorganizowano 127 wystaw, 
które zwiedziło 90 971 osób. Przeprowadzono 798 lekcji bibliotecznych, z których 
skorzystało 14 814 uczniów. 

W Książnicy funkcjonuje: 
1. Galeria Książnicy Beskidzkiej – jej celem jest popularyzacja wiedzy i kultury poprzez 

organizowanie wystaw malarskich, fotograficznych, upamiętniających wydarzenia  
i rocznice historyczne. Łącznie w całej sieci zorganizowano 127 wystaw, które zwiedziło 
90 971 osób. 

2. Salonik Literacki – podejmuje działania w zakresie popularyzacji czytelnictwa, promocji 
książki, między innymi poprzez organizację spotkań autorskich, promocji książek, 
odczytów, prelekcji. 

W ubiegłym roku Książnica zorganizowała: 14 spotkań autorskich (527 uczestników), 
20 promocji książek (860 osób), 12 spotkań poetyckich (294 uczestników), 34 wieczory 
literackie (121 osób) i 43 wykłady (1 959 słuchaczy). 

Wydarzenia cykliczne realizowane przez Książnicę w ubiegłym roku: 
1. Ekumeniczny Maraton Biblijny. 
2. Bielskie spotkania z historią – program realizowany we współpracy z Instytutem Pamięci 

Narodowej Oddział w Katowicach. Ogólna liczba uczestników 360 osób. 
3. Klub zdrowia – w 8 spotkaniach uczestniczyło łącznie 840 osób. 
4. English Discussion Club – pierwszy na terenie Bielska-Białej klub dla osób, które znają 

język angielski i chcą swobodnie dyskutować w tym języku. W 2019 r. odbyło się  
8 spotkań, w których uczestniczyło 65 osób. 

5. Dyskusyjne Kluby Książki - w 2019 r. działało 13 klubów książki, w tym 2 dla dzieci,  
w ramach których odbyło się 128 spotkań czytelniczych, uczestniczyło w nich 816 osób  
w różnym wieku: od przedszkolaka do seniora. 

6. „Historiolandia” Klub Gier Historycznych - program promujący literaturę, pogłębiający 
wiedzę historyczną, który łączy elementy nauki i zabawy. W 46 spotkaniach uczestniczyło 
926 osób. 

Czytelnię Regionalną (Centrum Wiedzy o Regionie) w 2019 r. odwiedziły 20 752 
osoby. Udostępniono łącznie 114 366 materiałów bibliotecznych: książek, czasopism, 
dokumentów życia społecznego, multimediów, udzielono 81 437 informacji. W ramach 
wypożyczeń bibliotecznych zrealizowano zamówienie dla 63 czytelników na 67 książek,  
z naszych zbiorów przyjęto i zrealizowano zamówienie na 2 książki z 2 bibliotek. W Dziale 
Informacyjno-Bibliograficznym i Zbiorów Regionalnych tworzone są bazy informacyjne 
dostępne on-line dla wszystkich zainteresowanych: 
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1. Beskidzkie ABC – regionalna baza informacyjno-wyszukiwawcza z obszaru Beskidów, 
byłego województwa bielskiego (retrospekcja do 1998 roku), powiatu bielskiego od 1999 r. 
W 2019 r. odbyło się 1 110 sesji i z bazy skorzystało 902 użytkowników. 

2. Datownik regionalny – baza wyszukiwawczo-informacyjna w formie kalendarium 
odnotowuje wydarzenia historyczne, kulturalne i jubileuszowe z obszaru tzw. 
Podbeskidzia,. W 2019 r. z bazy skorzystało 598 użytkowników i odbyło się 731 sesji. 

3. Bielska Bibliografia Regionalna – baza opisów bibliograficznych dotycząca regionu Baza 
dostępna jest poprzez Śląską Bibliotekę Cyfrową i przeznaczona dla wszystkich 
zainteresowanych. W 2019 r. wprowadzono 2 228 opisów bibliograficznych, dokonano  
75 modyfikacji. 

4. Kolekcja Jan Paweł II – za pośrednictwem strony internetowej Książnicy Beskidzkiej. 
5. Serwis regionalny miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego – to szczegółowa, dzienna 

rejestracja wydarzeń kulturalnych, społecznych, gospodarczych, redagowana na 
podstawie prasy lokalnej i ogólnopolskiej. 

6. Regio-źródła – baza informacyjno-wyszukiwawcza oparta na dokumentach życia 
społecznego z udostępnieniem skanów dokumentów związanych z regionem. W 2019 r. 
baza ta zawierała 2 073 zeskanowanych i opracowanych dokumentów. 

Książnica Beskidzka w swojej ofercie kulturalno-edukacyjnej uwzględniła również 
działania adresowane do dzieci i młodzieży i zarejestrowała w ubiegłym roku w całej sieci  
9 810 dzieci i młodzieży uczącej się (6-19 lat) oraz 1 079 czytelników w wieku 
przedszkolnym. 

Nowością w ofercie kierowanej do młodych użytkowników biblioteki są zajęcia  
z wykorzystaniem interaktywnej podłogi, drukarki i długopisów 3D, planetarium i lunety oraz 
zestawów klocków LEGO WeDo oraz LEGO Mindstroms. 

W 798 lekcjach bibliotecznych uczestniczyło 14 814 osób, odbyły się 1 262 zajęcia  
w cyklu Głośne czytanie, w którym wzięło udział 23 776 uczestników, a w zajęciach 
plastyczno literackich uczestniczyło 3 050 osób. Ogółem w czasie ferii w 96 zajęciach 
zorganizowanych w Książnicy udział wzięły 1 304 osoby, a w 111 zajęciach w ramach 
Wakacji w Bibliotece wzięło udział 1 822 dzieci. 

W minionym roku Biblioteka brała udział w następujących akcjach czytelniczych  
i świętach książki: 
1. „Mała książka, wielki człowiek” - ogólnopolska kampania społeczna mająca na celu 

zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.  
W 2019 r. rozdano 530 wyprawek. 

2. „Ostry Dyżur Literacki” - celem akcji była promocja czytelnictwa wśród młodszych dzieci, 
zachęcanie do zapisania się do biblioteki i korzystania z księgozbioru,  

Z oferty skorzystało 71 osób. 
3. „Noc z fantasy. Zapisane w gwiazdach” – akcja zorganizowana w ramach programu „Noc 

w bibliotece”. 
 Książnica Beskidzka współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się 
działalnością na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i seniorów. W 2019 r. 
zorganizowane zostały XVII Dni integracyjne „Zobaczmy siebie”, w których wzięło udział 113 
osób. 

W związku z rozwojem informatyzacji, bibliotekarze prowadzą dla seniorów zajęcia  
z zakresu podstawowej obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz umiejętności 
poruszania się po Internecie. Przeprowadzono 140 indywidualnych zajęć, w których 
uczestniczyło 96 osób. 

W Książnicy prowadzone są różnorodne działania o charakterze 
biblioterapeutycznym, których adresatem są osoby z tzw. grup „wykluczonych”. W 2019 r. 
prowadzono cyklicznie zajęcia na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci  
i Młodzieży, oraz na Oddziale Pediatrycznym w oparciu o „Bajkowóz”, czyli Wędrującą 
Szpitalną Bibliotekę. W 60 spotkaniach wzięło udział 835 pacjentów. 

W 2019 r. nawiązano kontakt ze Środowiskowym Domem Samopomocy CENTRUM. 
Zajęcia prowadzone były w dwóch jego oddziałach przez naszych pracowników. W 2019 r. 
przeprowadzono 165 spotkań biblioterapeutycznych z udziałem 2 660 osób. 
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Bielskie Centrum Kultury 
Jest samorządową instytucją kultury, której celem jest upowszechnianie  

i popularyzacja kultury w szczególności poprzez organizację imprez kulturalnych  
i prowadzenie działań z zakresu edukacji muzycznej. 

W 2019 r. Bielskie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało 229 imprez 
dla 180 000 widzów. W ich ramach odbyły się m.in. koncerty estradowe, opery, operetki, 
kabarety, recitale, spektakle teatralne, festiwale oraz imprezy masowe. 

Zorganizowane zostały m.in. koncerty: Dawida Podsiadło, Grzegorza Niemczuka, 
Stanisławy Celińskiej, Stanisława Soyki, Staceya Kenta, Sławka Uniatowskiego, Korteza, 
Pawła Domagały, Grubsona, Jaromira Nohavicy, Raya Wilsona, Yasmin Levy (Izrael), Dino 
d’Santiago (Lizbona), Lucibelli z zespołem, 10-ciu Tenorów z Orkiestrą Kameralną, a także 
zespołów: Riverisde, Kroke i Urna, Queen i Stare Dobre Małżeństwo. Na scenie Bielskiego 
Centrum Kultury wystąpili także: Budapest Strauss Orchestra, Maciej Maleńczuk, Grupa 
Mozarta, Kabaret Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Piotr Bałtroczyk i Julia Pietrucha. 

Ponadto w 2019 r. odbyły się następujące spektakle teatralne: Nasze żony, Ostra 
jazda, Śmiertelna pułapka, Przygoda z ogrodnikiem, Bóg Mordu, Nerwica Natręctw, 
Prywatna klinika, Kłamstwo, Dziwna Para, Mężczyzna idealny, Weekend z R, Ściana oraz 
spektakle baletowe: Dziadek do orzechów i Jezioro Łabędzie. Wystąpiły tu także: Narodowy 
Balet Ukrainy Virski, Russian National Ballet Kostroma i Narodowa Perła Gruzji. Bielskie 
Centrum Kultury było zaangażowane również w organizację: Koncertu Patriotycznego, 
Pasterki w Straconce oraz Gali Sylwestrowej. 

W minionym roku Bielskie Centrum Kultury zorganizowało trzy festiwale muzyczne, 
które zgromadziły łącznie 10 630 widzów: 
1. XX Jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu 

„Sacrum in Musica” w dniach 23-26.04.2019 r. Wystąpili m.in. Chór Synagogi pod Białym 
Bocianem, Chór Filharmonii im. Karola Szymanowskiegpo w Krakowie, Bielska Orkiestra 
Festiwalowa, Łotewski Prawosławny Męski Chór Logos i New Life Gospel Choir. 

2. XXIV Festiwal Kompozytorów Polskich im. prof. Henryka Mikołaja Góreckiego w Bielsku-
Białej w dniach 3-5 października 2019 r. XXIV edycja festiwalu poświęcona była 
twórczości Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin. Zaprezentowały się m.in. 
Śląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Małgorzata 
Walewska, Iwona Handzlik, Dominik Sutowicz, soliści, Chór i Orkiestra Opery Śląskiej  
w Bytomiu. 

3. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej. Koncerty zorganizowane były w Domu Muzyki  
w dniach 12-17 listopada 2019 r. Wystąpili m.in. Giovanni Guidi Quintet, Ambrose 
Akinmusire Quartet, Brad Mehldau, Tigran Hamasyan, Trygve Seim, David Torn, Tim 
Berne, Ches Smith, Marcin Wasilewski Trio, Mauro Ottolini & Fabrizio Bosso. 

 Bielskie Centrum Kultury zorganizowało w 2019 r. 24 bezpłatne imprezy plenerowe, 
które zgromadziły ok. 60 000 mieszkańców Bielska-Białej i okolic: 
1. Koncert Ørganka i Ani Dąbrowskiej - w ramach Festynu Majowego na terenie obok Hali 

pod Dębowcem. 
2. W ramach Dni Bielska-Białej: wystąpił SHAGGY z zespołem na Placu Ratuszowym, MY3  

i Sylwia Przybysz w Parku im. Juliusza Słowackiego, a także odbył się koncert Natalii 
Schroeder i Grzegorza Hyżego na terenie obok Hali pod Dębowcem. 

3. W ramach koncertów „Lato z kulturą” organizowanych w lipcu w parku im. Julisza 
Słowackiego i w sierpniu na Rynku Starego Miasta w Bielsku-Białej odbyło się 14 imprez. 
W 2019 r. wystąpili m.in.: Eleni, Orkiestra im. Telemanna, Bielska Estrada, Bielska 
Orkiestra Dęta, Mariusz Kalaga, Grzegorz Poloczek z programem kabaretowo - 
estradowym, zespoły Tygodnia Kultury Beskidzkiej, zespół Mythos, Zbigniew Foryś Band, 
zespół Słowiany, Bielska Orkiestra Kameralna, Szanty na bielskiej starówce, Waldek 
Mieczkowski i Formacja. 

4. W ramach Pożegnania Lata na terenie obok Hali pod Dębowcem odbył się koncert 
Michała Szpaka i zespołu Perfect. 

 Bielskie Centrum Kultury w 2019 r. realizując zadania z zakresu edukacji muzycznej 
współorganizowało koncerty w ramach projektu „Wychowanie przez muzykę”, w których 



185 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

uczestniczyły dzieci i młodzież z bielskich szkół. Zrealizowano 55 koncertów, w których 
uczestniczyło około 6 451 dzieci i młodzieży. 

W 2019 r. w Bielskim Centrum Kultury odbywały się cyklicznie poranki muzyczne dla 
dzieci pn. „SuperWirtuozi” z udziałem: Daniela Cebuli-Orynicza - laureata festiwalu Pejzaż 
bez Ciebie oraz finalisty 6. edycji programu The Voice of Poland, zespołów: The ThreeX 
Vołosi i Satellite Symphony Orchestra pod dyrekcją Macieja Cisowskiego, Piotra Steczka  
z autorskim projektem Muzyczna podróż dookoła świata i Kontrakt Fałszopotworków 2. 

W ramach edukacji muzycznej i działań zmierzających do szerokiego dostępu do 
kultury Bielskie Centrum Kultury współorganizowało koncerty z cyklu Muzyczna Ballada 
Europy, którego adresatami są osoby bezrobotne, pensjonariusze domów opieki, renciści, 
emeryci oraz inne osoby zagrożone marginalizacją. W 2019 r. w ramach tego cyklu odbyły 
się następujące koncerty: Viva karnawał, Karnawał z Fantazją, W krainie Czardasza, 
Wiosenny Taniec Kwiatów, Romantyczna podróż, Vivaldi jak burza na morzu, Ostatnia Róża 
Lata, W słonecznej Italii, Viva Hungaria i W blasku gwiazd. 

W strukturze Bielskiego Centrum Kultury działają: Bielska Orkiestra Kameralna, 
Bielska Orkiestra Dęta (formacja paradna i wojskowa), Bielski Chór Kameralny, Młodzieżowy 
Mieszany Chór „Ave Sol”, Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”, Bielska Estrada oraz Zespół 
Tańca i Piosenki „Jarzębinki”. W 2019 r. w zajęciach uczestniczyło ok. 240 osób: Zespół 
Pieśni i Tańca „Bielsko” – 90 członków, Zespół Tańca i Piosenki „Jarzębinki” – 100 członków, 
Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol” – 23 członków oraz Bielski Chór Kameralny –  
24 członków. 

Działa tu również Galeria Środowisk Twórczych, która w 2019 r. przygotowała 
następujące wystawy: Poruszenia i dramaty, Kolory Piątej Ewangelii - wystawa 
zorganizowana w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na 
Podbeskidziu, Między metaforą a zamyśleniem oraz wystawy zorganizowane w ramach XVII 
Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej: JAZZPAT i 50 lat ECM. Wystawy obejrzało bezpłatnie 
około 33 000 osób. 

Bielskie Centrum Kultury współpracuje przy organizacji i współorganizacji imprez ze 
wszystkimi instytucjami kultury na terenie miasta Bielska-Białej. Przy Domu Muzyki działa 
Klub Mecenasa Kultury skupiający ok. 40 firm i instytucji z Bielska-Białej i okolic. 

W 2019 r. Bielskie Centrum Kultury zakończyło realizację inwestycji pn. „Poprawa 
dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum 
Kultury”. 

 
Galeria Bielska BWA 

Jest największą w mieście profesjonalną galerią sztuki współczesnej, realizującą cele 
związane z upowszechnianiem kultury wysokiej i edukacją, w której koncentrują się ważne 
wydarzenia związane z prezentacją i promowaniem sztuk wizualnych. Rola i działalność 
Galerii od lat doceniana jest w rankingach: w styczniu 2019 r. Tygodnik „Polityka” ponownie 
umieścił Galerię Bielską BWA na liście 20 najlepszych galerii i muzeów w Polsce. 

W 2019 r. Galeria realizowała działania promujące sztukę profesjonalną w zakresie 
sztuk wizualnych, rzeźby, dizajnu i fotografii oraz edukację artystyczną. Frekwencja na 
wystawach i wydarzeniach w Galerii Bielskiej BWA w 2019 r. wyniosła 16 918 osób. Galeria 
zorganizowała 28 wystaw, w tym 14 w salach wystawowych i 14 w Klubokawiarni Aquarium. 
W dwóch głównych salach wystawowych organizowane były wystawy zbiorowe  
i indywidualne, prezentujące różne postawy artystyczne. Wystawom twórczości ważnych 
artystów polskich i zagranicznych towarzyszyły prezentacje artystów miasta i regionu. 
Wystawą otwierającą rok była wystawa pt. „Kunszt IV. Kolekcja orońska” prezentująca wybór 
dzieł ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 

Inne wystawy o charakterze zbiorowym zaprezentowane w Galerii: 
1. KORZENIE – wystawa sztuki, dizajnu i rzemiosła – polsko-czeska zbiorowa prezentacja, 

w której uczestniczyło 24 artystów. 
2. FotoArtFestival im. Andrzeja Batury – W Galerii prezentowane były cztery wystawy  

z głównego programu festiwalowego. 
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3. Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych. 
Na 14. edycję konkursu nadesłano 587 prac (260 prac rysunkowych i 327 malarskich). 
Galeria wsparła to wydarzenie udostępniając swoje sale na prezentacje prac 
konkursowych. 

4. 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 pod patronatem i przy wsparciu finansowym 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bielska Jesień jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń z dziedziny malarstwa w Polsce. Pula przyznanych nagród wyniosła ponad  
80 tys. złotych. 

 W 2019 r. w Galerii zostało zaprezentowanych 7 wystaw indywidualnych,  
a wśród nich: 
1. Rzeźby Antoniego Rząsy - wystawa w setną rocznicę urodzin artysty, którego prace 

inspirowane sztuką ludową, tworzone w drewnie, odznaczają się surowością i prostotą 
form. 

2. Wystawa Beaty Ewy Białeckiej Obraz Niepochlebiony, stanowiąca głęboko refleksyjny 
malarski traktat o kobiecie i jej kondycji we współczesnej rzeczywistości. 

3. Mentalne Pearl Harbour – wystawa najnowszych prac Sebastiana Kroka – laureata Grand 
Prix 43. edycji Bielskiej Jesieni 2017. 

4. Joanna Chudy – Niepamięć. Tożsamość ukryta – cykl fotograficzny uzupełniony pracami 
multimedialnymi oraz tekstami literackimi odnoszącymi się do pamięci. 

5. Beata Bojda – ETNO. 
6. Projekt fotograficzny Kuloodporni Iwony Wilczek przedstawiający portrety 

niepełnosprawnych sportowców ekstraklasowej drużyny Amp Futbolu Kuloodporni 
Bielsko-Biała. 

W 2019 r. program edukacyjny Galerii obejmował: 
1. 7 konkursów, w których wzięło udział 1 651 osób. 
2. 30 wykładów i spotkań autorskich, w których uczestniczyło – 1 120 osób. 
3. 8 projekcji filmowych, które obejrzały przez 304 osoby. 
4. 7 koncertów, w których uczestniczyło 760 osób. 
5. 87 warsztatów, w których uczestniczyło 1 456 osób, w tym: 29 warsztatów prowadzonych 

przez osoby z zewnątrz, w których uczestniczyło 470 osób oraz 58 warsztatów 
prowadzonych przez edukatorkę z Galerii, w których uczestniczyło 986 osób. 

Galeria prowadziła także szereg innych działań edukacyjnych, m.in.: 
1. 9 oprowadzań po wystawach dla osób niewidomych i niedowidzących (wystawy: Kunszt 

IV. Kolekcja orońska, Antoni Rząsa – Rzeźba, Beata Bojda – ETNO), z udziałem 40 osób. 
2. 30 oprowadzań-prelekcji wygłoszonych przez pracowników merytorycznych w scenerii 

aktualnie prezentowanych wystaw (ok. 1000 widzów) oraz 50 pogadanek na temat 
wystaw, które rozpoczynały każde warsztaty artystyczne. 

W 2019 r. wydano 5 katalogów w nakładzie 2 500 egzemplarzy i trzy foldery  
w nakładzie 3 500 egzemplarzy, a także ulotki, mapki lub tabliczki informacyjne dedykowane 
każdej wystawie. Na zamówienie Galerii zrealizowano 14 filmów upowszechniających 
wystawy, publikowanych na stronie internetowej Galerii, w lokalnej telewizji kablowej oraz 
dostępnych w Internecie. 

Galeria otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 w wysokości 138 775 00 zł. Niezależnie od tego 
Galeria otrzymała 30 000 zł. na nagrodę Grand Prix Bielskiej Jesieni 2019 ufundowaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto II Nagroda Bielskiej Jesieni  
w wysokości 20 000 zł została ufundowana przez Marszałka Województwa Śląskiego  
w Katowicach. 
 
Miejski Dom Kultury 

To samorządowa instytucja kultury, której podstawowym celem jest przygotowanie 
społeczeństwa do kreatywnego uczestnictwa w kulturze i pozyskiwanie nowych uczestników 
i odbiorców kultury. Realizując go Miejski Dom Kultury podejmuje działania w dziedzinie 
wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Do jego zadań należą: przygotowanie 
dzieci i młodzieży do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie nawyków 
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aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego 
ruchu artystycznego. 

W 2019 r. Dom Kultury prowadził działalność kulturalną w 12 placówkach: 10 domach 
kultury, 1 świetlicy i 1 galerii fotografii. 

Jednostki Miejskiego Domu Kultury w 2019 r. zrealizowały 1 031 imprez dla 99 540 
osób. 

Ważniejsze imprezy zrealizowane przez Miejski Dom Kultury w 2019 r. to: 
1. XII Komorowicki Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolęda 2019” - DK w Komorowicach. 
2. V Konkurs Poezji Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję” – DK im. Wiktorii 

Kubisz. 
3. Karnawałowe Duety – V edycja – DK w Komorowicach. 
4. XXI Miejski Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce, życie” – DK w Kamienicy. 
5. XXI Rejonowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce, życie” – DK im. Wiktorii Kubisz. 
6. XV Zimowe Impresje Taneczne – DK w Hałcnowie. 
7. VI Festiwal Słowa „Razem w chmurach poezji” – DK w Lipniku. 
8. IX Przegląd Piosenki Retro – DK w Komorowicach. 
9. III Festiwal „Teatr poza słowami” - DK im. Wiktorii Kubisz. 
10. XXV Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka –  

DK Włókniarzy. 
11. VIII Wiosenne Warsztaty Gospel” – DK w Olszówce. 
12. VI Festiwal Twórczości Seniorów – DK w Hałcnowie. 
13. IV Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O serce Beskidów” – DK Włókniarzy. 
14. XXIX Bielskie Spotkania Teatralne – DK w Kamienicy. 
15. XVIII Festiwal Kultury Przedszkolnej – DK w Hałcnowie. 
16. VII Konkurs Choreograficzny „Strefa Tańca 2019” - DK im. Wiktorii Kubisz. 
17. XXI Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców – DK Włókniarzy. 
18. Ogólnopolskie Spotkania Teatralne „WTOOPA” – DK w Lipniku. 
19. VII edycja Konkursu Plastycznego „Pocztówka z Bielska-Białej – DK w Olszówce. 
20. XIX Festiwal Kabaretowy „Fermenty” – DK w Starym Bielsku. 
21. VIII Bielski Konkurs Satyryczny „Wrzuć na luz” – MDK. 
22. IX Spotkania Francuskie „Pour Les Passiones” – DK Włókniarzy. 
23. XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bohunowa Paleta” – DK Włókniarzy. 
24. XV Międzynarodowe Jesienne Spotkania Artystyczne „Talizman Sukcesu” –  

DK w Hałcnowie. 
25. XI Integracyjne Spotkania Muzyczne – DK Włókniarzy. 
 Wybrane nagrody dla zespołów Miejskiego Domu Kultury zdobyte w ubiegłym roku: 
1. Złoty Dyplom, Nagroda dla najlepszego chóru, Nagroda dla najlepszego dyrygenta dla 

Chóru „Echo” z Domu Kultury Włókniarzy w II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej 
– Tykocin 2019. 

2. I miejsce dla Formacji Tańca Towarzyskiego „Huragan” na Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
w Krakowie, Wicemistrzostwo dla Formacji Tańca Towarzyskiego „Monsun”  
w Mistrzostwach Polski FTS Formacji Tanecznych w Skierniewicach (obydwie formacje  
z Domu Kultury Włókniarzy). 

3. Podwójny Brązowy Aplauz w dwóch kategoriach dla „Tęczowych Nutek” z Domu Kultury 
w Kamienicy oraz „Aplauz Uśmiechu” dla Eweliny Strządały z Domu Kultury  
w Komorowicach na 40. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. 

4. Wyróżnienie I stopnia i nagroda za reżyserię spektaklu „Cyrk” dla Teatru Animacji „eF”  
z Domu Kultury w Hałcnowie w Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Chełmnie. 

 Zespoły działające w Miejskim Domu Kultury uczestniczyły w 2019 r. w następujących 
festiwalach i wyjazdach zagranicznych: 
1. Międzynarodowy Konkurs Recytatorski w Kremnicy na Słowacji - uczestnicy zajęć  

w DK w Hałcnowie. 
2. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Wandering Folklore Festival” w Mako 

k. Szegedu - ZPiT „Beskid” i Kapela „Beskidek”. 
3. „Dzieci węgierskiej Polonii” w Budapeszcie - Kapela „Beskidek”. 
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4. Wyjazd Kapeli „Beskidek” na zaproszenie Polskiej Misji Katolickiej do Norymbergii. 
5. Wyjazd delegacji z DK im. Wiktorii Kubisz z widowiskiem poetycko-muzycznym „A los tak 

chciał” na koncerty do Londynu. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki - od 15 listopada  
2019 r. jako Wydział Promocji i Sportu - oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji) 

Działania Wydziału Promocji i Sportu w zakresie sportu i turystyki ukierunkowane są 
na realizację 3 głównych celów: promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta 
poprzez organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, 
wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo poprzez system 
nagradzania oraz sprawną i terminową realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury 
fizycznej i turystyki. 
1. Promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta poprzez organizację  

i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. 
W ramach tego zadania na terenie Miasta organizowane są imprezy sportowe, 

turystyczne i rekreacyjne o zasięgu lokalnym, regionalnym, a także krajowym  
i międzynarodowym. W   tym celu podejmowana jest współpraca z klubami i związkami 
sportowymi oraz stowarzyszeniami turystycznymi, która obejmuje wspólne 
przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć, ale także udzielanie przez Miasto 
finansowego wsparcia. Celem działania jest upowszechnianie kultury fizycznej, 
aktywności oraz zdrowego trybu życia, a także – pośrednio – promocja Miasta.  
W 2019 r. Wydział KFT/PiS uczestniczył w  różnej formie w  organizacji 175 imprez 
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, z  których największą i najbardziej prestiżową 
była organizacja meczów turnieju Mistrzostw Świata FIFA U-20 w piłce nożnej oraz mety  
V etapu 76. Tour de Pologne (w 2018 r. - 171 imprez). Ponadto przy wsparciu gminy  
w 2019 r. odbyło się 221 wycieczek i wydarzeń turystycznych, organizowanych przez 
Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne (w 2018 r. – 217 wycieczek i wydarzeń). 

2. Wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo poprzez system 
nagradzania. 

W Bielsku-Białej od 2004 r. funkcjonuje system stypendialny, który ma na celu 
wspieranie zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo. Zgodnie z ustawą o sporcie 
jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia 
sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 
Na tej podstawie oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przyznawane 
są stypendia dla zawodników, którzy spełnili wymóg określony regulaminem,  
tj. odpowiedni wynik sportowy. Poza stypendiami sportowymi na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej przyznawane są także nagrody Prezydenta Miasta dla zawodników 
bielskich klubów za osiągnięcie znaczących wyników sportowych. W 2019 r. przyznano 
ogółem 150 stypendiów sportowych na łączną kwotę 3 169 800 zł oraz 21 nagród 
Prezydenta Miasta na kwotę 65 000 zł (w 2018 r. - 216 stypendiów na łączną kwotę 
5 620 796,71 zł oraz 20 nagród na kwotę 70 000 zł). 

3. Sprawna i terminowa realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej  
i turystyki. 

Powyższy cel realizowany jest poprzez: 
a) wydawanie decyzji dotyczących zezwoleń na organizację sportowych imprez 

masowych na terenie Miasta – realizacja tego zadania wynika z ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych, zgodnie z którą w przypadkach określonych 
w ww. ustawie organizatorzy, chcący zorganizować na terenie Bielska-Białej imprezę 
sportową, zobowiązani są uzyskać zezwolenie Prezydenta Miasta na jej 
przeprowadzenie, które określa warunki, jakie organizator musi spełnić. Z ustawy 
wynika także obowiązek kontroli imprez masowych podwyższonego ryzyka. Tego 
typu kontroli dokonują przedstawiciele Prezydenta Miasta wskazani w wydanym 
zezwoleniu. W 2019 r. wydanych zostało 11 zezwoleń na ogólną liczbę 60 imprez 
masowych (w 2018 r. - 9 zezwoleń na 60 imprez), 

b) współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości w zakresie 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy na podstawie ustawy 

Kultura fizyczna i sport 
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz konkursów wniosków na 
podstawie ustawy o sporcie. W ramach tego zadania, Wydział Promocji i Sportu 
uczestniczy w procesie przygotowania treści i specyfikacji konkursów, określeniu 
celów zadania, adresatów i kosztów możliwych do pokrycia przez organizacje 
pozarządowe. Dzięki temu możliwe jest wspieranie działalności statutowej tych 
podmiotów, jak również organizacji imprez sportowych i turystycznych W 2019 r. 
w zakresie kultury fizycznej i turystyki przyznano dotacje na 95 projektów na ogólną 
kwotę 9 227 347,50 zł (w 2018 r. – 94 projekty na kwotę 5 206 100 zł), 

c) prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie i pól 
biwakowych – obowiązek realizacji zadania wynika z ustawy o usługach hotelarskich 
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ewidencja nie 
obejmuje obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów 
wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych, których ewidencję prowadzi 
Marszałek Województwa Śląskiego. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie znajduje się 37 obiektów (w tym 
1 wpisany w 2019 r.). Do ewidencji pól biwakowych nie zgłoszono żadnego obiektu. 
Wydział Promocji i Sportu sprawuje nadzór nad miejską jednostką organizacyjną – 

Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 
 

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (BBOSiR) działa jako samorządowa 

jednostka budżetowa. 
 Do podstawowych zadań BBOSiR-u należy: 
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 
2. Zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy i udostępnianie ich 

społeczeństwu. 
3. Promocja turystyczna Bielska-Białej. 

BBOSiR zarządza, administruje, utrzymuje w  sprawności technicznej i usługowej 
oraz udostępnia obiekty sportowo – rekreacyjne mieszkańcom Miasta oraz okolic, klubom 
sportowym, zorganizowanym grupom społecznym i stowarzyszeniom. 

Ośrodek zatrudnia ponad 100 pracowników (w tym pracowników sezonowych oraz 
pracowników Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej). 

Jednostka zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi, których majątek przekracza 
321 mln. zł.  

BBOSiR jest także organizatorem szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych w tym 
m.in. „Lato i zima w mieście na sportowo”. Ponadto ośrodek realizuje Program Powszechnej 
Nauki Pływania dla dzieci z klas II, z którego w 2019 r. korzystało 1 057 uczniów z 19 szkół 
podstawowych. 

Na miejskich obiektach sportowo – rekreacyjnych co miesiąc odbywa się 
kilkanaście/kilkadziesiąt imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych z zakresu wyczynowego 
i amatorskiego sportu. 

Poniżej przedstawione są informacje o obiektach sportowych zarządzanych przez 
BBOSiR:  
1. Pływalnia „Start” Bielsko-Biała, ul. Startowa 36. 

Obiekt czynny w okresie wakacji letnich. Pływalnię od 25 maja do 15 września 2019 r. 
odwiedziło 81 504 osób (w 2018 r. – 81 051 osób).  

Na pływalni odbyły się Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w Pływaniu Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych, Rodzinne Festyny rekreacyjne „Przywitanie wakacji na 
sportowo” oraz „Półmetek wakacji”, aqua aerobik oraz turnieje siatkówki.  

2. Pływalnia „Panorama”, ul. Marii Konopnickiej 5. 
Pływalnia jest czynna w okresie wakacji letnich.  
Frekwencja na obiekcie od 19 czerwca 2019 r. do 1 września 2019 r. wyniosła  

46 793 osoby.  
3. Kryta Pływalnia „Troclik”, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14. 

Obiekt całoroczny.  
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Z krytej pływalni „Troclik” w okresie sprawozdawczym 2019 r. skorzystało 165 300 
osób (w 2018 r. – 164 015 osób).  

Pływalnia posłużyła także do organizacji imprez: 
a) Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
b) Integracyjny Maraton Pływacki „Płyniemy do Rzymu” edycja 5, 
c) zajęcia nauki pływania w ramach akcji „Zima i Lato w mieście”, 
d) VIII Zawody Pływackie o „Ciupagę Ondraszka”. 

Na obiekcie prowadzone są również zajęcia w ramach programu powszechnej nauki 
pływania klas drugich, realizowane przez profesjonalną kadrę instruktorską.  

Pracownicy BBOSiR stale monitorują potrzeby klientów na pływalniach 
i natychmiastowo reagują na zgłaszane problemy dotyczące m. in.: jakości obsługi, 
bezpieczeństwa, poziomu czystości czy atrakcyjności obiektów. Na podstawie obserwacji 
oraz wywiadów dąży się do uzyskania maksymalnego poziomu zadowolenia klientów 
miejskich pływalni.  

4. Hala Wielofunkcyjna, ul. Karbowa 26  
Obiekt czynny całodobowo, służący do organizacji imprez sportowych, targowych, 

wystawienniczych i muzycznych. W 2019 r. w hali wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej 
oraz terenach zewnętrznych  przynależących do hali odbyło się 106 imprez, które 
wypełniły wszystkie podstawowe funkcje hali, tj. funkcję targowo-wystawienniczą, 
koncertową i sportową.  

W 2019 r. w obiekcie mecze rozgrywały drużyna siatkówki Pierwszej Ligi Mężczyzn 
BBTS SA oraz siatkarki Bialskiego Klubu Sportowego SA. Drużyny także trenowały  
w hali, wykorzystując obiekt od godzin dopołudniowych do późnego wieczora. Ponadto 
rozegrano: coroczny Turniej Siatkówki im. Zubera, Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej, 
mecz siatkówki – Samorządowcy kontra Młodzież ze Środowiskowego Centrum Pomocy, 
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek Volley CUP oraz Turniej Siatkówki 
„Beskidzki Serw”. 

Na hali oprócz piłki siatkowej gościły także inne dyscypliny sportu, takie jak:  
a) sporty walki – Puchar Europy Kadetów w judo i następujące po nim 3-dniowe 

konsultacje dla blisko 700 zawodników; IX Międzynarodowy Turniej Judo dla Dzieci 
 i Młodzieży „Pokonujemy granice”, XIII Międzynarodowy Grand Prix Bielska-Białej 
POLISH OPEN w Karate WKF, 

b) akrobatyka sportowa – Indywidualne Mistrzostwa Śląska,  
c) futsal – Rekord Bielsko-Biała vs FC Toruń. 
d) koszykówka – mecz pokazowy drużyny „Harlem Globetrotters”. 

W czerwcu pojawiła się także nowa impreza – Międzynarodowa Gala Mieszanych 
Sztuk Walki, kolejny raz odbyła się impreza motoryzacyjna – wystawa samochodów   
„86 Stars Show” (ok. 9 000 zwiedzających). W lipcu – „Moto Show Bielsko-Biała” (20 000 
zwiedzających).  
W hali miało również miejsce wydarzenie o charakterze muzyczno-tanecznym – Cubana 
Dance Show.  

W 2019 r. w miały także miejsce duże międzynarodowe imprezy targowe, tj. kolejne 
edycje Targów Energetycznych, Targów EKOStyl, Targów Łakoć, Targów Ślubnych  
i Targów Budownictwa.  

W lipcu, po raz kolejny odbyła się wystawa „Kolej w miniaturze”,  a swój debiut na  
obiekcie miała impreza „Operacja Południe”. Dodatkowo w tym czasie odbyła się Polska 
Noc Kabaretowa. 

Obiekt odwiedzają także osoby korzystające z rehabilitacji sportowej prowadzonej 
przez Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej „Re-Ha Forma”.  

Zestawienie wszystkich imprez w 2019 r. na hali wielofunkcyjnej: 
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Liczba imprez ogółem 

w tym: 

imprezy sportowe 

imprezy kulturalne, koncerty 

targi, wystawy 

konferencje, szkolenia 

106 

 

64 

7 

11 

24 

łącznie widzów i uczestników 181 000 

 
5. Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21. 

Obiekt całoroczny z naturalną murawą i oświetleniem boiska czynny przez 7 dni 
w tygodniu. 

Pojemność stadionu to 15 316 miejsc (wszystkie siedzące i zadaszone). 
W 2019 r. na Stadionie Miejskim swoje mecze rozgrywał zespół  TS Podbeskidzie  

(1 liga) oraz organizowane były mecze reprezentacji Polski w kategorii U-20 i mecze 
turnieju finałowego mistrzostw Świata FIFA U-20.  

Ogółem zorganizowano 31 meczów i treningów, w których uczestniczyło ok. 110 500 
widzów, w tym Turniej  Mistrzostw Świata  w Piłce Nożnej FIFA U-20 2019.  

Na Stadionie Miejskim odbyło się 8 meczów, a wystąpiły w nich reprezentacje  
9 państw: Ukrainy, USA, Portugalii, Korei Południowej, Nigerii, Argentyny, RPA, Mali oraz 
Senegalu. Łącznie stadion odwiedziło 56 300 widzów. Mecze były transmitowane do 
ponad 200 krajów świata za pośrednictwem telewizji HBS. Organizatorzy chwalili jakość 
murawy i pracę greenkeeperów podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych od 
początku turnieju. 

TS Podbeskidzie w 2019 r. systematycznie organizowało wycieczki szkolne po 
stadionie. Odbywało się to pod nazwą „zwiedzanie z klasą”. W całym 2019 r. 
uczestniczyło w tej akcji ok. 870 dzieci. 

6. Stadion Piłkarski „Młyńska”, ul. Młyńska 52. 
Obiekt całoroczny ze sztuczną murawą i oświetleniem boiska, czynny przez 7 dni  

w tygodniu. Pojemność stadionu to 677 miejsc siedzących i zadaszonych.  
Na obiekcie rozgrywane są treningi oraz mecze piłki nożnej różnych klas  

rozgrywkowych (m.in. BKS Stal, TS Podbeskidzie II, Bielskie Orły, BBTS 
Podbeskidzie, LKS Zapora). W okresie letnim obiekt został zmodernizowany. Roczna 
frekwencja na obiekcie wyniosła 15,9 tys. osób. 

7. Stadion Piłkarski „Zapora”, ul. Jaworzańska 114 . 
Obiekt składa się z płyty boiska i trybun – 2x72 miejsca. Boisko piłkarskie z dwoma 

boksami dla zawodników rezerwowych oraz piłkochwytami. Na terenie obiektu znajduje 
się 4-torowa bieżnia rozgrzewkowa o długości 200 m. Ponadto na terenie obiektu znajduje 
się budynek zaplecza dla LKS Zapora. Na obiekcie trenują dzieci, juniorzy oraz seniorzy 
w tym LKS Zapora. 

Z obiektu skorzystało około 6 tys. osób. 
Na terenie obiektu wykonywane są prace inwestycyjne w ramach wieloletniego 

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska 
piłkarskiego Zapora”. 

8. Stadion Lekkoatletyczny „Sprint”, ul. Jaworzańska 120. 
Obiekt składa się z 8-torowej bieżni lekkoatletycznej, trybuny na 1 640 miejsc, 

murawy piłkarskiej, boiska ze sztuczną nawierzchnią „Football Academy”, budynku 
administracyjnego, zaplecza szatniowo-sanitarnego, i magazynów. Obiekt całoroczny, 
czynny od 7:00 do 22:00, udostępniany jest nieodpłatnie mieszkańcom miasta Bielska-
Białej i grupom sportowym. Organizowane są na nim także imprezy lekkoatletyczne.  
Z obiektu skorzystało ponad 50 tys. osób. 

9. Kompleks Sportowy „Orlik”, ul. Słowackiego 27b. 
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Obiekt składa się z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni 
kauczukowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku, 2 stołów do tenisa 
stołowego, siłowni na świeżym powietrzu, zaplecza szatniowo-sanitarnego, pomieszczenia 
administracyjnego, magazynu oraz zadaszonego boiska wielofunkcyjnego (w okresie 
zimowym funkcjonujące jako lodowisko). Obiekt jest całoroczny.  

Na obiekcie rozgrywa swoje mecze Bielsko-Bialska Amatorska Liga Piłki Nożnej oraz 
Bielska Liga Szóstek. Odbyły się tam również liczne imprezy sportowe dla młodzieży, pikniki 
i festyny rodzinne itp. W 2019 r. z obiektu skorzystało ok. 63 000 osób.  

Natomiast lodowisko czynne było do 17 marca 2019 r. oraz ponownie od 9 listopada 
2019 r. codziennie w godz. od 8:00 do 22:00. Lodowisko odwiedziło w 2019 r. ponad  
66 tys. osób.  

10. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ,,Victoria”, ul. Bratków 16. 
Kompleks w skład którego wchodzą: 
a) pokoje gościnne,  
b) hala sportowa, 
c) boisko wielofunkcyjne (w sezonie 2018/2019 znajdowało się na nim sztuczne 

lodowisko), 
d) salka gimnastyczna, 
e) przychodnia sportowo-rehabilitacyjna „Zdrowie”, 
f) sala treningowa Klubu Sportów Azjatyckich ATEMI,  
g) restauracja „Victoria”. 

Jest to obiekt całoroczny, czynny 24 godziny na dobę. 
Część hotelowa składa się z 17 pokoi w pełni wyposażonych z bezpłatnym dostępem 

do sieci Wi-Fi. Z ośrodka korzystają grupy zorganizowane, kluby sportowe, a także 
goście krajowi i zagraniczni. W 2019 r. udzielono 5 238 noclegów. Pokoje gościnne OSR 
„Victoria” dostępne są w międzynarodowym systemie rezerwacji „booking.com”.  

Hala sportowa czynna jest od godz. 8:00 do godz. 24:00, siedem dni w tygodniu.  
W godzinach dopołudniowych z hali korzystały szkoły i kluby sportowe. W godzinach 

popołudniowych oraz w weekendy w hali odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży 
organizowane przez BBOSiR, treningi i mecze drużyny DAAS Basket Hills, rozgrywki 
Bielskiej Ligi Koszykówki, mecze pierwszoligowej drużyny tenisa stołowego – 
Beskidzkiego Integracyjnego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego oraz rozgrywki Bielsko-
Bialskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego.  

W 2019 r. ogółem z hali sportowej skorzystało  ok. 70 tys. osób. 
Z zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego w godzinach od 8:00 do 16:00 korzysta 

Szkoła Podstawowa nr 6, natomiast w godzinach popołudniowych korzystają kluby 
sportowe oraz dzieci i młodzież z okolicznych osiedli. Łącznie wykorzystano 210 h  przez 
ok. 2 200 osób.  

Na boisku zewnętrznym w  czasie ferii zimowych działało sztuczne lodowisko, 
którego funkcjonowanie uzależnione było  od warunków pogodowych. Ogółem z tej 
formy wypoczynku skorzystały 1 254 osoby. 

Łącznie obiekt w okresie sprawozdawczym odwiedziło ponad 80 tys. osób. 
11. Tereny rekreacyjne „Błonia”, ul. Pocztowa 32. 

Obiekt całoroczny, czynny codziennie od 7:00 do 22:00 Na obiekcie odbywały się 
imprezy sportowo-rekreacyjne, zawody dla dzieci, testy i pokazy rowerów, imprezy 
charytatywne. W okresie sprawozdawczym obiekt odwiedziło ponad 100 000 osób. 

12. Tereny rekreacyjne „Wapienica”, ul. Leśników 14. 
Obiekt całoroczny udostępniony całodobowo. Do zadań bieżących należy utrzymanie  

w sprawności technicznej i usługowej obiektu w tym: realizacja prac porządkowych, prac 
związanych z utrzymaniem placu zabaw i terenów zielonych oraz prac utrzymaniowo - 
konserwatorskich. Teren wykorzystywany był chętnie przez przedszkola i szkoły oraz 
mieszkańców miasta. Z obiektu skorzystało ponad 14 tys. osób. 

13. Sztuczne Lodowisko – Plac Wojska Polskiego. 
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Charakterystyka obiektu: lodowisko o wymiarach 22,5 x 44 metry wraz z zapleczem 
szatniowym w postaci ławek z wieszakami.  

Lodowisko rozpoczęło swoją działalność 6 grudnia 2019 r., czynne było w godzinach: 
9:00 – 21:00. Korzystanie z lodowiska było bezpłatne – z tej formy rekreacji skorzystało  
w grudniu 2019 r. ponad 4 000 osób. Na lodowisku odbył się pokaz gry w hokeja, silent 
disco, zajęcia dla początkujących łyżwiarzy oraz pokaz jazdy figurowej na lodzie. 

14. Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, Plac Ratuszowy 4. 
W ramach wykonywania zadań statutowych związanych z informacją turystyczną 

pracownicy Działu Miejskie Centrum Informacji Turystycznej udzielają informacji na 
temat walorów i atrakcji turystycznych miasta wszelkimi możliwymi mediami (telefon, fax, 
Internet, Contact Center) oraz bezpośrednio klientom odwiedzającym placówkę. Na 
bieżąco zbierane i magazynowane są informacje oraz aktualizowana jest baza danych  
w serwisie internetowym. Prowadzona jest także współpraca z urzędami (Starostwo 
Powiatowe, Urząd Marszałkowski), Śląską Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją 
Turystyczną, Euroregionem Beskidy (ERB) i punktami informacji turystycznej w zakresie 
wymiany i dystrybucji materiałów informacyjnych dotyczących miasta i powiatu 
bielskiego.  

W okresie sprawozdawczym pracownicy Działu aktywnie uczestniczyli w imprezach 
targowych i sportowych, podczas których prezentowali ofertę turystyczną naszego 
miasta: 
a) Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB w Katowicach, 
b) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Poznaniu, 
c) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Łodzi, 
d) Festiwal Miast Partnerskich w Bielsku-Białej, 
e) Gala Tour de Pologne w Warszawie, 
f) Tour de Pologne, etap Bielsko-Biała, 
g) Festiwale międzynarodowe w Solnoku i Nyregyhazie na Węgrzech oraz we Frydku-

Mistku, 
h) Targi World Travel Show w Nadarzynie. 

Wspólnie z Beskidzkim Centrum Informacji Turystycznej z Frydka – Mistka, MCIT 
realizował (jako partner) projekt pn. „Kampań VistitFM”, którego głównym założeniem 
jest intensyfikacja ruchu turystycznego pogranicza polsko-czeskiego poprzez 
przedstawienie atrakcji Frydka-Mistka, Euroregionu Beskidy i Bielska-Białej. 

MCIT od początku swojego istnienia prowadzi sprzedaż pamiątek związanych  
z miastem i regionem. Sukcesywnie poszerzana jest oferta materiałów do sprzedaży, co 
czyni ją bardziej atrakcyjną dla klientów.  

Statystyki obejmujące dane za 2019 r.: 
a) goście z Polski, którzy osobiście odwiedzili siedzibę MCIT– 51 157 osób, 
b) goście z zagranicy, którzy osobiście odwiedzili siedzibę MCIT– 4 105 osób. 

Najczęściej odwiedzają MCIT goście z Niemiec, Ukrainy, Rosji, Litwy, Belgii, Wielkiej 
Brytanii, Izraela, Holandii, Francji, Czeskiej Republiki, Słowacji, USA, województwa 
mazowieckiego, śląskiego, opolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego  
i małopolskiego. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym BBOSiR w pełni 
wykonał swoje zadania statutowe. 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

 

(Informacje przygotowane przez Wydział Promocji Miasta – od 15 listopada 2019 r. jako 
Wydział Promocji i Sportu) 

Misją Wydziału Promocji i Sportu jest promocja turystyczna Miasta oraz 
konsekwentne budowanie marki Bielsko-Biała jako miasta nowoczesnego, pogodnego,  
z bogatą ofertą kulturalną, malowniczo położonego w górach, w świadomości mieszkańców, 
potencjalnych przyszłych mieszkańców, turystów krajowych i zagranicznych. W ramach tej 
misji realizowane są następujące cele:  
1. Wzmocnienie pozycji Bielska-Białej jako celu wyjazdu weekendowego i wakacyjnego. 
2. Podniesienie rozpoznawalności marki Bielsko-Biała w Polsce poprzez działania 

wizerunkowe. 
3. Kreowanie wizerunku Bielska-Białej jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania i pracy. 

Celem działań Wydziału w zakresie promocji Miasta jest spowodowanie, aby jak 
największa liczba mieszkańców była zadowolona z życia w swoim mieście, a także 
przyciągnięcie do Miasta jak największej liczby turystów oraz nowych mieszkańców.  
 
Realizowane działania 

W 2019 r. wśród imprez jakie zorganizował Wydział, które skierowane były do 
mieszkańców Miasta i subregionu oraz turystów znalazły się: 
1. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej FIFA U20 (23 maja – 15 czerwca 2019 r.) - Bielsko-

Biała było jednym z miast gospodarzy turnieju. Na stadionie miejskim przy  
ul. Rychlińskiego odbyło się 8 spotkań, podczas których padło 36 bramek, a na trybunach 
zasiadło łącznie 56 300 kibiców. Średnia frekwencja podczas każdego ze spotkań 
wynosiła zatem 7 037 widzów. Organizacja mistrzostw w Bielsku-Białej została bardzo 
dobrze oceniona przez przedstawicieli FIFA i PZPN. Mecze oglądane były przez całe 
rodziny, a na trybunach nie brakowało zagranicznych kibiców dopingujących swoje 
drużyny. 

2. Festiwal Miast Partnerskich (28-30 czerwca 2019 r.) – po raz 15 zorganizowany został 
festiwal, w którym wzięły udział delegacje z 7 miast partnerskich oraz zespoły muzyczne  
z 2 miast. Imprezie towarzyszył  projekt „Memphis in Poland” obejmujący występy 
amerykańskiego zespołu bluesowo-rockowego, wystawę poświęconą prawom człowieka  
z National Civil Rights Museum, happeningi artystyczne oraz jarmark kulinarny. 

3. Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce (20-21 lipca 2019 r.) – nasze Miasto promowane jest  
w Ustce od kilkunastu lat, przy współpracy powiatów bielskiego, cieszyńskiego  
i żywieckiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Euroregionu 
Beskidy. Oprócz koncertów muzycznych, odbywających się na scenie przy promenadzie, 
zorganizowano liczne, atrakcyjne imprezy towarzyszące. 

4. Konkurs „Firma Roku” (8 października 2019 r.) – odbyła się jubileuszowa, 10. edycja 
konkursu Firma Roku 2019 "Samorządowcy Przedsiębiorcom" organizowana we 
współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu oraz Starostwem Powiatowym. 
Konkurs, w którym mogą brać udział wszystkie przedsiębiorstwa z terenu Bielska-Białej 
oraz powiatu bielskiego ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie tych najbardziej 
dynamicznych i przyjaznych środowisku.  

5. Uroczyste odsłonięcie rzeźby „Pampalini i hipopotam” (5 grudnia 2019 r.). W Bielsku-
Białej  przy ul. Bohaterów Warszawy odsłonięta została nowa bajkowa rzeźba z brązu, 
przedstawiająca dwie postaci Pampaliniego i hipopotama z serialu „Pampalini łowca 
zwierząt”. W uroczystości odsłonięcia wzięło udział kilkaset dzieci ze szkół 
podstawowych. 

6. Kiermasz bożonarodzeniowy „Święta na Starówce“ (13-22 grudnia 2019 r.) – kiermasz 
zorganizowany został po raz 13 i wydłużony do 10 dni. Uczestniczyły w nim firmy z całej 
Polski oferujące wyroby regionalne, potrawy i napoje regionalne oraz beskidzcy twórcy 
ludowi. Obok wystawców z Bielska-Białej i okolicy, swoje wyroby sprzedawali wystawcy  
z całej Polski. Na scenie wystąpili: Arka Noego oraz wokalistka Kasia Cerekwicka, a także 

Promocja Miasta 
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lokalne zespoły muzyczne. Dla najmłodszych zorganizowano bezpłatne warsztaty 
kulinarne oraz plastyczne, czynna była karuzela, Mikołaj w towarzystwie elfów prowadził 
zabawy i animacje tematyczne.  

 
Wydział Promocji Miasta w 2019 r. współpracował z różnymi organizatorami w celu 
promocji i reklamy Miasta przy okazji imprez, jak również wspomagając  
je organizacyjnie 
1. Zawody narciarskie dla dzieci 8 Puchar Reksia (3 lutego 2019 r.). 
2. Lotos Jazz Festival XX Bielska Zadymka Jazzowa (2 - 10 marca 2019 r.). 
3. Rynek Smaków Bielsko-Biała Food Truck (5 - 7 marca 2019 r.). 
4. 27.Bieg FIATA (19 maja 2019 r.). 
5. 46 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy (28 kwietnia 2019 r.). 
6. Mistrzostwa Świata FIFA U-20 – (22 maja - 10 czerwca 2019 r.). 
7. IV Festiwal Muzyki Crossover (30 maja - 2 czerwca 2019 r.). 
8. Święto Powiatu Bielskiego (16 czerwca 2019 r.). 
9. Jarmark Rzemieślniczy (28 - 30 czerwca 2019 r.). 
10. Pokaz mody FashionWeek (28 - 29 czerwca 2019 r.). 
11. RappAttack (5 - 6 lipca 2019 r.). 
12. 90 Festiwal (20 lipca 2019 r.). 
13. Meta etapu 75. Tour de Pologne (7 sierpnia 2019 r.). 
14. Squash na Chrobrym – (23 - 31 sierpnia 2019 r.). 
15. Memoriał A. Banaszka (31 sierpnia - 1 września 2019 r. ). 
16. Inauguracja Festiwalu Informatycznego BBDays4it (9 września 2019 r.). 
17. 47 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy (22 września 2019 r.) . 
18. Rynek Smaków Bielsko-Biała Food Truck (27 - 29 września 2019 r.). 
19. FotoArtFestival (11 - 27 października 2019 r.) – festiwal fotografii światowej 

organizowany we współpracy z Fundacją Centrum Fotografii. 8. FotoArtFestival 
zgromadził w jednym miejscu i czasie zróżnicowane pod względem formy i treści 
premierowe wystawy najwybitniejszych światowych twórców fotografii. W ramach 
festiwalu odbyło się: 28 dużych wystaw indywidualnych autorów z 22 krajów świata,  
3 wystawy zbiorowe (w sumie około 200 autorów), 1 wielki pokaz multimedialny (około 
50 prezentacji 50 autorów), ponad 1 500 oryginalnych fotogramów, 14 miejsc 
wystawowych, 10 warsztatów fotograficznych, 20 spotkań autorskich dla około 400 osób. 

20. Światowy Dzień Wcześniaka (17 listopada 2019 r.). 
 
Public relation/marketing w 2019 r. 
1. Facebook, Instagram – zamieszczanie treści na oficjalnym profilu, współpraca z Biurem 

Prasowym. 
2. Raport z badań dotyczących sytuacji i potrzeb młodzieży w Bielsku-Białej. W badaniu 

zrealizowanym przez fundację ZRÓBMY.TO wzięli udział uczniowie i uczennice bielskich 
szkół ponadpodstawowych oraz pochodzący z Bielska-Białej studenci i studentki. Ankieta 
„Twoje Miasto”, którą wypełniło łącznie ponad 2 000 osób w wieku 15 - 30 lat zawierała 
między innymi pytania: Co myślą o naszym mieście młodzi mieszkańcy i mieszkanki? Co 
chcieliby w nim zmienić? Jak oceniają jego funkcjonowanie? Czy widzą w nim swoją 
przyszłość?. W warsztatach badawczych pogłębiających tematy poruszone w ankiecie 
wzięło udział ponad 140 osób.  

3. Kampania internetowa „Miasto w górach” – kontynuacja kampanii promocyjnej miasta 
Bielska-Białej w Internecie. Celem kampanii była promocja Bielska-Białej jako atrakcyjnej 
destynacji turystycznej, ale także miejsca, w którym dobrze się mieszka i pracuje.  
W kampanii zastosowana została technika storytellingu, czyli budowania więzi odbiorcy  
z marką za pomocą autentycznych opowieści. Nakręconych zostało siedem spotów 
prezentujących mieszkańców Bielska-Białej lub osoby związane z Miastem, które  
z perspektywy własnych doświadczeń i przeżyć opowiedziały o życiu i pracy w Bielsku-
Białej. Wśród bohaterów filmów znaleźli się Vincent i Bogusia Zdzitowieccy, pozytywnie 
zakręceni mieszkańcy Bielska-Białej, którzy przeprowadzili się tu z zagranicy, artystki 
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Beata Bojda i Małgorzata Rosenau, aktorka Izabela Kapias oraz mistrzowie psich 
zaprzęgów Ania, Zuzia i Tomasz Pająkowie. Dwa filmy prezentowały atrakcje Miasta,  
z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni - kompleks Enduro Trails i Zlot 
Pojazdów Militarnych “Operacja Południe”. Filmy swoją premierę miały na oficjalnym 
kanale YouTube Miasta, a następnie zostały wykorzystane w kampanii internetowej  
i zaprezentowane na Facebooku i Instagramie.  

 
Wydawnictwa własne oraz ich dystrybucja w 2019 r. 
1. Folder „Bielsko-Biała” – aktualizacja oraz dodruk polskiej oraz angielskiej wersji 

językowej.  
2. Folder „Bielsko-Biała. Murale” – uzupełnienie, aktualizacja oraz druk w polsko-angielskiej 

wersji językowej. 
3. Folder „Bielsko-Biała Przewodnik dla dzieci” – aktualizacja oraz druk w polskiej wersji 

językowej.  
4. Folder „Beskidy na rowerze” – opracowanie i druk w polskiej, czeskiej, angielskiej oraz 

niemieckiej wersji językowej. 
5. Folder „Bielsko-Biała. Miasto w górach” we włoskiej wersji językowej.  
6. Mapa „Bielsko-Biała. Plan miasta” – opracowanie oraz druk wersji włosko-portugalsko-

hiszpańskiej. 
7. W 2019 r. wydano 36 367 egzemplarzy folderów, przewodników, map itp.  
 
Filmy, spoty w 2019 r. 
1. Film z etapu rajdu rowerowego Tour de Pologne” z metą w Bielsku-Białej. 
2. Spoty filmowe realizujące ideę storytellingu. 
3. Reportaż filmowy z FotoArtFestivalu. 
4. Film dotyczący powstania i odsłonięcia rzeźby „Pampalini i hipopotam”. 
5. Film o Bielsku-Białej zrealizowany w ramach cyklu „Z Andrusem po Galicji” przewidziany 

do emisji w TVP S.A.  
 
Reklama w prasie i czasopismach w 2019 r. 

Zlecono artykuły promocyjne w kilku tytułach prasowych (Dziennik Zachodni, Gazeta 
Wyborcza, Wizz Magazine, W podróży, Kronika Beskidzka, magazyn Redakcji BB). Ponadto 
w mediach lokalnych reklamowane były wydarzenia kulturalne organizowane w mieście 
(Radio Bielsko, Bielska Telewizja Internetowa BTV). 

 

Współpraca zagraniczna w 2019 r. 
Współpraca zagraniczna Miasta jest doskonałą okazją do promocji Bielska-Białej 

podczas wizyt przedstawicieli różnych środowisk w miastach partnerskich przy okazji 
wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, gospodarczych, edukacyjnych, 
kulinarnych, etc. Dodatkowym elementem współpracy z miastami partnerskimi jest udział  
w organizowanych przez nie świętach, uroczystościach, imprezach kulturalnych, kulinarnych 
itd. W ramach tej współpracy delegacje Miasta złożyły wizyty w 7 miastach: Baia Mare, 
Bierdiańsk, Frydek-Mistek, Nyiregyhaza, Szolnok, Wiedeń-Donaustadt, Wolfsburg). 

Promocja Bielska-Białej w Wiedniu we współpracy ze Stowarzyszeniem 
„IPOLEN.AT”: w ramach współpracy Stowarzyszenie zajmuje się wielopłaszczyznową 
promocją naszego Miasta, która polega na: 
1. Zamieszczaniu na stronie internetowej www.ipolen.at artykułów promocyjnych  

i materiałów zdjęciowych dotyczących miasta Bielska-Białej, a także artykułów własnych 
ipolen dotyczących miasta Bielska-Białej. 

2. Aktualizacji materiałów zamieszczonych na wspomnianej wyżej stronie internetowej. 
3. Dystrybucji materiałów promocyjnych miasta Bielska-Białej, podczas imprez 

odbywających się w Austrii. 
 
 

http://www.ipolen.at�dostarczonych
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Targi i inne wystawy w 2019 r. 
W ramach współpracy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim, Śląską Organizacją 

Turystyczną, Stowarzyszeniem Region Beskidy, Lokalną Organizacją Turystyczną oraz 
ościennymi powiatami miasto Bielsko-Biała prezentowane było na następujących krajowych  
i zagranicznych targach turystycznych: 
1. Vakantiebeur - Utrecht/Holandia. 
2. Ferien Messe - Wiedeń/Austria. 
3. ITF Slovakiatour – Bratysława/Słowacja.  
4. Na styku kultur – Łódź. 
5. Dovolena – Ostrawa/Czechy. 
6. GLOB – Katowice. 
7. W stronę słońca Opole. 
8. Atrakcje Regionów – Chorzów. 
9. UITM Kijów Ukraina. 
10. World Travel Show Nadarzyn/Warszawa. 
11. SITV Colmar/Francja. 
12. TTG Travel Experience Rimini Włochy. 
13. MTT – Lipsk/Niemcy. 

 
Rowery w 2019 r. 

Sezon funkcjonowania Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych BBbike 
rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r. System składa się z 24 stacji rowerowych i 192 rowerów. Na 
stacjach jest 10 – 14 stojaków i odpowiednio 8 – 12 rowerów czyli po 2 dodatkowe miejsca 
do dokowania rowerów. Pierwsze 20 minut wypożyczenia dziennie jest bezpłatne. Stacje 
zostały umieszczone w miejscach chętnie odwiedzanych przez mieszkańców, jak: centrum, 
dworzec, uczelnie, pętle autobusowe, tereny rekreacyjne. Przez cały okres funkcjonowania 
systemu rowerów miejskich w 2019 r. (tj. od 1 kwietnia do 31 października) zarejestrowano 
39 347 wypożyczeń. Zarejestrowanych jest 5 164 użytkowników.  

Enduro Trails – ścieżki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród miłośników 
kolarstwa górskiego z Polski i zagranicy. Organizowane są na nich zawody, w których 
regularnie uczestniczą zawodnicy z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec. Ranga zawodów 
wzrosła wraz z wpisaniem ich do cyklu Central European Enduro, a punkty zebrane przez 
zawodników w Bielsku-Białej liczone były w ogólnej kwalifikacji Enduro World Series. To 
bardzo duże wyróżnienie i prestiż dla Miasta. Wydział Promocji Miasta wspiera zawody 
finansowo oraz poprzez fundowanie nagród rzeczowych w postaci promocyjnej odzieży 
rowerowej, plecaków i innych akcesoriów. Niezależnie od zawodów dla dorosłych, na 
stokach Koziej Góry odbywały się również zawody dla dzieci i młodzieży, które oprócz 
sportowego mają również wymiar edukacyjny. Zawody dla dzieci i młodzieży (podobnie jak 
impreza dla dorosłych) wspierane są finansowo i poprzez nagrody rzeczowe. Wydział 
Promocji Miasta angażuje się również aktywnie w rozwój ścieżek i ich rozbudowę na 
ościenne gminy.  
 

Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY 
Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nasze Miasto przystąpiło jako 

członek-założyciel do Lokalnej Organizacji Turystycznej BESKIDY. Obsługą biura  
i animowaniem działań w ramach LOT zajmuje się pracownik Wydziału Promocji i Sportu. 
Współpraca z branżą turystyczną daje realne korzyści poprzez realizację wspólnych 
wydawnictw promocyjnych, reklam prasowych i internetowych, wyjazdy studyjne,  
przyjmowanie zewnętrznych dziennikarzy i touroperatorów, organizację imprez 
promocyjnych o regionalnym i ponadregionalnym znaczeniu, udział w targach turystycznych, 
wspieranie rzeczowe i merytoryczne wydarzeń organizowanych przez poszczególnych 
członków stowarzyszenia. Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie strony 
www.visitbielsko.pl i profilu stowarzyszenia na FB – www.facebook.pl/lot.beskidy. W roku 
2019 dzięki współpracy w ramach LOT Beskidy zrealizowane zostały między innymi: 
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1. Druk broszury promocyjnej Górskie ścieżki rowerowe Enduro Trails. Jest to druga edycja 
wydawnictwa. Broszura została uzupełniona o nowe ścieżki i plan kompleksu. Wydano ją 
w nakładzie 5 000 egz. w języku polskim i angielskim.  

2. Prezentacja atrakcji Miasta na targach turystycznych: w Zabrzu, Chorzowie, Opolu, 
Katowicach, Warszawie i Mińsku (Białoruś). 

3. Udział w dwóch wizytach studyjnych do Austrii organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. 

4. Promocja Europejskiego Tygodnia Mobilności w Bielsku-Białej. 
 
Inwestycja w zakresie infrastruktury miejskiej 

W ramach działań mających na celu podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej 
oraz stworzenie nowych miejsc spędzania wolnego czasu zrealizowaliśmy projekt polegający 
na zaprojektowaniu, wykonaniu i posadowieniu kompozycji rzeźbiarskiej. Rzeźba postaci  
z serialu „Pampalini łowca zwierząt” od 5 grudnia 2019 r. zdobi Bielsko-Białą. Nowa 
kompozycja rzeźbiarska wraz z już istniejącymi rzeźbami Reksia oraz Bolka i Lolka tworzy 
szlak postaci bajkowych: ”Bajkowe Bielsko-Biała”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

 

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2019 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

 

(Informacje przygotowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru) 

Miasto Bielsko-Biała należy do następujących związków i stowarzyszeń: 
1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Miasto Bielsko-Biała jest jednym z członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
Stowarzyszenie to jednoczy i zrzesza wykonujących zawód księgowego oraz zawody 
pokrewne związane z rachunkowością, umożliwiając członkom pozyskiwanie wiedzy 
i umiejętności oraz doskonalenie kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, profesjonalnymi 
standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu 
publicznego.  

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez utrzymywanie stałej 
współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego. 

W 2019 r. zgodnie ze statusem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej Miasto korzystało z bezpłatnych konsultacji 
z zakresu rachunkowości. 

2. Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskidy". 
Miasto Bielsko-Biała jest jednym z członków założycieli Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Beskidy”. Prezesem Stowarzyszenia jest Anna Zgierska (Naczelnik 
Wydziału Promocji i Sportu), a funkcję Dyrektora Biura pełni Piotr Plewiński (główny 
specjalista w Wydziale Promocji i Sportu). Obie funkcje pełnione są na zasadzie 
wolontariatu i z tytułu wykonywanych prac nie jest pobierane żadne wynagrodzenie.  

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wsparcie lokalnego rynku turystycznego 
oraz promocja Bielska-Białej i regionu jako miejsca o bogatych walorach turystycznych. 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy” stanowi swego rodzaju płaszczyznę 
współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a szeroko pojętą branżą turystyczną. 
Aktualnie Stowarzyszenie liczy sobie 25 członków. 

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie aktywnie promuje Miasto i region jako 
ważny ośrodek turystyczny poprzez: druk własnych materiałów promocyjnych, reklamę 
prasową w wybranych tytułach prasy turystycznej, dział w krajowych i zagranicznych 
targach turystycznych, organizację własnych wydarzeń promocyjnych i wsparcie działań 
realizowanych przez poszczególnych członków.  

3. Stowarzyszenie Region Beskidy. 
Miasto Bielsko-Biała od 1999 r. jest członkiem Stowarzyszenia Region Beskidy. 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnienie 
współpracy na terenach przygranicznych. Stowarzyszenie swoje cele realizuje między 
innymi poprzez współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządami oraz 
innymi jednostkami i instytucjami, a także podmiotami gospodarczymi realizującymi 
zadania związane z rozwojem pogranicza. 

4. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. 
Miasto Bielsko-Biała od 1997 r. jest członkiem Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 

„Energie Cités”. Stowarzyszenie współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz 
kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii  
i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu. 

Działania podjęte przez Miasto w 2019 r. w ramach Stowarzyszenia to: 
a) współtworzenie ulotki promocyjno-informacyjnej Stowarzyszenia z wizerunkiem 

naszego Miasta i krótkim opisem, 
b) udział Bielska-Białej jako partnera w organizowanym przez Stowarzyszenie projekcie 

GRAD „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów 
miejskich”. W ramach projektu GRAD powstał zespół tematyczny dotyczący budowy 
strategii zielonych dachów w Bielsku-Białej, przedstawiciele Miasta w 2019 r. byli 
obecni na tematycznych spotkaniach warsztatowych projektu oraz na wyjeździe 
studyjnym w Hamburgu. 

Przynależność do związków i stowarzyszeń 
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c) 9 maja 2019 r. przedstawiciel miasta Bielska-Białej, Zastępca Prezydenta Adam 
Ruśniak, był obecny na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polska 
Sieć „Energie Cités”. Bielsko-Biała jest od lat członkiem zarządu PNEC i tak też 
pozostało po Walnym Zebraniu, 

d) w dniach 9-10 maja 2019 r. przedstawiciele Miasta uczestniczyli w seminarium pn. 
„Miasta i gminy liderami działań na rzecz klimatu i energii” oraz przedstawili 
prezentację działań Miasta, 

e) we wrześniu 2019 r. Miasto wsparło wniosek projektowy do projektu Stowarzyszenia 
pn. Energy Measures, w którym ma zamiar aktywnie uczestniczyć o ile przejdzie 
pozytywną ocenę i otrzyma dofinansowanie. Projekt wspierać ma mieszkańców  
w podwyższaniu efektywności energetycznej mieszkań niskimi kosztami, 

f) w październiku 2019 r. przedstawiciel Miasta brał aktywny udział w konferencji 
organizowanej przez Stowarzyszenie pn. „Efektywność energetyczna kluczowym 
elementem transformacji energetycznej gminy”, która odbyła się w Bydgoszczy, 
prezentując działania Bielska-Białej, 

g) przedstawiciele Miasta brali udział w warsztatach Oszczędzanie energii w szkołach, 
organizowanych w dniach 19-20 listopada 2019 r. w Krakowie, w ramach projektu 
BEACON („Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu” - 
“BridgingEuropean and LocalClimate Action”). Przedstawili oni także własne 
prezentacje dzieląc się aktywnie doświadczeniami w zarządzaniu energią w Bielsku-
Białej.  

5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. 
Miasto Bielsko-Biała zostało przyjęte do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 

uchwałą nr 2/97 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 
z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie przyjęcia nowych członków.  

Za priorytety w działalności Stowarzyszenia uznano profilaktykę i wczesne 
wykrywanie chorób układu krążenia oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych 
(raka: piersi, szyjki macicy, płuc, stercza, jelita grubego, skóry), walkę i zapobieganie 
uzależnieniom (alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków), problemy osób 
niepełnosprawnych, a także ochronę środowiska. 

Mimo postawionych przez Stowarzyszenie priorytetów, każde miasto i każda gmina 
posiada swoje wytyczone do realizacji zadania w zależności od sytuacji zdrowotnej 
i środowiskowej, często uwarunkowanej położeniem geograficznym czy rodzajem 
rozwiniętego przemysłu, a także potrzeb społecznych. 

W ramach działań podjętych przez Miasto w 2019 r. przygotowana została coroczna 
ewaluacja programu „Zdrowe Miasto”, w zakresie dotyczącym miasta Bielska-Białej. 
Narzędziem stosowanym w ewaluacji programu jest ankieta, opracowana przez 
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, na podstawie materiałów Światowej 
Organizacji Zdrowia. Ewaluacji programu „Zdrowe Miasto” w Polsce dokonuje 
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, na podstawie ww. ankiety, otrzymanej z miast 
członkowskich Stowarzyszenia. 

Przeprowadzony został konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”, 
który co roku jest ogłaszany przez Stowarzyszenie dla miast członkowskich. W 2019 r. 
Stowarzyszenie ustaliło dwa tematy konkursowe: „Zdrowie w każdym wieku” oraz 
„Zdrowie i środowisko”. 

Informacja o konkursie została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu oraz 
przekazana do miejskich jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń i innych podmiotów. 
Z terenu Bielska-Białej do konkursu przystąpiło pięć podmiotów, których wnioski zostały 
przesłane do Biura Stowarzyszenia mieszczącego się w Łodzi. Decyzją Komisji 
Konkursowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, spośród 
wniosków zgłoszonych z terenu Bielska-Białej żaden nie otrzymał dofinansowania 
w konkursie. 

Przedstawiciel Bielska-Białej wzięli udział w XXVIII Konferencji Zdrowych Miast 
Polskich, która odbyła się w Krakowie, od 25 do 27 września 2019 r. Tematem 
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przewodnim Konferencji było „Dlaczego warto być Zdrowym Miastem? Jak poprawić 
warunki zdrowotne miast, tj. stan zdrowia ich mieszkańców oraz warunki środowiskowe”. 

6. Śląski Związek Gmin i Powiatów. 
Miasto Bielsko-Biała jest członkiem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jest to 

samorządowe stowarzyszenie gmin i powiatów, którego misją jest wspieranie idei 
samorządności lokalnej z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego 
dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów należących 
do Związku, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu 
samorządowego oraz promocji osiągnięć członków Związku, wspieranie inicjatyw 
na rzecz rozwoju gmin i powiatów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie 
modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach 
i powiatach. 

Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w 1999 r. 
i od tego momentu aktywnie uczestniczy w realizacji jego celów i założeń. 

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządowej w styczniu 2019 r. 
zaistniała potrzeba aktualizacji składu komisji działających w strukturach Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Przedstawiciele gminy Bielsko-Biała zostali zgłoszeni do prac 
w następujących komisjach związku: 
a) Komisja Ekologii, 

b) Komisja Geologii i Górnictwa, 

c) Komisja ds. Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej, 

d) Komisja Kultury i Edukacji, 

e) Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej, 

f) Komisja ds. Organizacji Pozarządowych, 

g) Komisja Planowania Przestrzennego, Architektury i Gospodarki Gruntami, 

h) Komisja Polityki Społecznej i Zdrowotnej, 

i) Komisja ds. problemów Komunikacyjnych, 

j) Komisja Skarbników Powiatów i Miast na Prawach Powiatów, 

k) Komisja ds. Unii Europejskiej. 

Ponadto w ramach współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w kwietniu 
2019 r. podpisane zostało Porozumienie w sprawie współudziału gminy Bielsko-Biała 
w realizacji przedsięwzięcia „Benchmarking-Kontynuacja 2019-2021 Śląski Związek 
Gmin i Powiatów. 

7. Związek Miast Polskich. 
Miasto Bielsko-Biała od 1993 r. jest członkiem Związku Miast Polskich. 
Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem miast, a jego celem jest wspieranie idei 

samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego 
rozwoju miast polskich. 

Przedstawiciele Gminy Bielsko-Biała zostali zgłoszeni do prac w następujących 
komisjach związku: 
a) Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 
b) Finansów. 

8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. 
Miasto Bielsko-Biała od 1991 r. jest członkiem Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Małopolski, które jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem gmin 
i powiatów zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych 
interesów oraz kultywowania historycznych więzi. 

9. Związek Powiatów Polskich. 
27 sierpnia 2019 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr X/177/2019 

w sprawie przystąpienia Miasta Bielska-Białej do Związku Powiatów Polskich. 
Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów, a jego celem jest 

wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów 
powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju 
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i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych 
rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. 

10. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
AGLOMERACJA BESKIDZKA. 

24 września 2019 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę 
Nr XI/211/2019 w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej 
do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
AGLOMERACJA BESKIDZKA. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem gmin i powiatów 
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, powołanym dla wsparcia idei 
samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, realizacji wspólnych 
przedsięwzięć, współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-
gospodarczego jego członków, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć 
oraz kultywowania historycznych więzi. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru) 

Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych wydziałach/biurach Urzędu Miejskiego 
(stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) przedstawia tabela poniżej: 

 

Nazwa wydziału/biura Ilość osób 

Prezydent Miasta 1 

Zastępcy Prezydenta Miasta 3 

Sekretarz, Skarbnik 2 

Wydział Prasowy 9 

Wydział Prawny 12 

Wydział Organizacji i Nadzoru w tym Biuro Obsługi Interesanta 51 

Wydział Organizacji i Nadzoru-Referat Administracyjno-Gospodarczy 24 

Wydział Zamówień Publicznych 14 

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli 7 

Wydział Budżetu 18 

Wydział Finansowo-Księgowy 16 

Wydział Dochodów Budżetowych 53 

Wydział Informatyki 24 

Wydział Promocji i Sportu 13 

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego 8 

Wydział Inwestycji 23 

Wydział Urbanistyki i Architektury 46 

Wydział Geodezji i Kartografii 43 

Wydział Nieruchomości 45 

Wydział Gospodarki Miejskiej 19 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii 31 

Wydział Gospodarki Odpadami 22 

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 32 

Wydział Komunikacji 28 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 7 

7. Działalność administracyjna i informacyjna  

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  

Dane dotyczące liczby zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej 

oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta 
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Wydział Kultury i Sztuki 5 

Urząd Stanu Cywilnego 14 

Biuro Rady Miejskiej 12 

Wydział Polityki Społecznej 18 

Wydział Funduszy Europejskich 5 

Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 5 

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 2 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1 

Biuro ds. Systemu Zarządzania 3 

Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 5 

RAZEM 621 

 
Ilość osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta przedstawia 

poniższa tabela: 
 

L.p. Nazwa jednostki 
Forma  

organizacyjno-prawna 

Ilość pracowników 

(stan na dzień 

31.12.2019 r.) 

1 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta  

Bielska-Białej 

jednostka budżetowa 9 osób 

2 
Komenda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 
jednostka budżetowa 217 osób 

3 Straż Miejska w Bielsku-Białej jednostka budżetowa 83 osoby 

4 
Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Bielsku-Białej 

jednostka budżetowa - 

podmiot leczniczy 
113 osób 

5 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Bielsku-Białej 
zakład budżetowy 92 osoby 

6 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej jednostka budżetowa 113 osób 

7 
Miejski Zakład Komunikacyjny 

w Bielsku-Białej 

spółka prawa 

handlowego 
473 osoby 

8 

Beskidzkie Centrum Onkologii - 

Szpital Miejski im. Jana Pawła II  

w Bielsku-Białej 

samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej 
919 osób 

9 Biuro Rozwoju Miasta jednostka budżetowa 25 osób 

10 
Dom Pomocy Społecznej 

„HOSPICJUM” 
jednostka budżetowa 22 osoby 

11 
Dom Pomocy Społecznej dla 

Przewlekle Chorych 
jednostka budżetowa 44 osoby 

12 
Dom Pomocy Społecznej „Dom 

Nauczyciela” 
jednostka budżetowa 59 osób 
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13 
Dom Pomocy Społecznej dla Osób 

Starszych 
jednostka budżetowa 39 osób 

14 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bielsku-Białej 
jednostka budżetowa 388 osób 

15 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

„PODKOWA” w Bielsku-Białej 
jednostka budżetowa 25 osób 

16 
Zespół Placówek dla Dzieci  

i Młodzieży „PARASOL” 
jednostka budżetowa 52 osoby 

17 
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Bielsku-Białej 
jednostka budżetowa 13 osób 

18 
Zespół Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Bielsku-Białej 
jednostka budżetowa 75 osób 

19 
Ośrodek Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym 
jednostka budżetowa 23 osoby 

20 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Bielsku-Białej 
Jednostka budżetowa 101 osób 

21 Żłobek Miejski jednostka budżetowa 80 osób 

22 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Bielsku-Białej 
Jednostka budżetowa 98 osób 

23 

Miejskie Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-

Białej 

jednostka budżetowa 18 osób 

24 
Galeria Bielska Biuro Wystaw 

Artystycznych w Bielsku-Białej 
instytucja kultury 20 osób 

25 
Bielskie Centrum Kultury 

w Bielsku-Białej 
instytucja kultury 47 osób 

26 Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej instytucja kultury 129 osób 

27 Teatr Polski w Bielsku-Białej instytucja kultury 77 osób 

28 

Teatr Lalek „Banialuka”  

im. Jerzego Zitzmanna 

w Bielsku-Białej 

instytucja kultury 49 osób 

29 
Książnica Beskidzka  

w Bielsku-Białej 
instytucja kultury 126 osób 

30 

Miejski Zarząd Oświaty: jednostka budżetowa 112 osób 

przedszkola  1 024 osoby 

szkoły podstawowe  1 515 osób 

zespoły szkół ponadpodstawowych  1 555 osób 

placówki oświatowe  303 osoby 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru)  

W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej dokonano w 2019 r. następujących zmian 
organizacyjnych: 
1. Z połączenia Biura Prasowego (RP) i Redakcji Magazynu Samorządowego w Bielsku-

Białej (MS) powstał Wydział Prasowy (PRS).  
2. Z połączenia Wydziału Ochrony Środowiska (OS) i Biura ds. Zarządzania Energią (PZE) 

powstał Wydział Ochrony Środowiska i Energii (OSE). 
3. Z połączenia Wydziałów: Promocji Miasta (PM) i Kultury Fizycznej i Turystyki (KFT) 

powstał Wydział Promocji i Sportu (PiS). 
4. Z połączenia Wydziałów: Spraw Obywatelskich (SO) i Ewidencji Działalności 

Gospodarczej (DG) powstał Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (SOP). 
Zmiana podległości organizacyjnej: 

1. Biuro Rady Miejskiej podległe Sekretarzowi Miasta podlega obecnie Prezydentowi Miasta. 
2. Dotychczasowy Wydział Promocji Miasta podległy Prezydentowi Miasta w nowej formie 

organizacyjnej podlega Drugiemu Zastępcy Prezydenta.  
Zmiana formy organizacyjnej: 

1. Biuro Funduszy Europejskich funkcjonuje od 15 listopada 2019 r., jako Wydział Funduszy 
Europejskich. 

2. Biuro Gospodarki Odpadami funkcjonuje od 15 listopada 2019 r., jako Wydział 
Gospodarki Odpadami. 

Dodatkowo zmianie uległa nazwa jednego z wydziałów: Wydział Mienia Gminnego  
i Rolnictwa funkcjonuje od 15 listopada 2019 r., jako Wydział Nieruchomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Informatyki) 

W 2019 r. Wydział Informatyki podejmował szereg działań mających na celu 
zwiększenie dostępności e-usług dla mieszkańców miasta oraz kontynuował informatyzację 
Urzędu Miejskiego. Do najważniejszych zadań z tego zakresu zaliczyć należy: 
1. Zadania związane z rozwojem nowych systemów i usług: 

a) projekt Zapytaj Prezydenta - platforma WWW do kontaktu mieszkańców bezpośrednio 
z Prezydentem Miasta Bielska-Białej. Na przykład w celu zadawania pytań 
dotyczących funkcjonowania Miasta i jednostek organizacyjnych. Ogółem w roku 2019 
skierowano Prezydenta Miasta 437 zapytań, 

b) projekt Systemu rejestrów SEKEL – dotyczy wdrożenia miejskiego systemu rejestrów, 
formularzy i raportów. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie rozpoczęte w roku 2019 
i docelowo zakłada wdrożenie ok. 100 rejestrów, 

c) udział w projekcie realizacji ok. 25 punktów pomiaru stężenia zanieczyszczeń 
powietrza, wytyczenie tras, wzdłuż których ustalono lokalizacje punktów pomiarowych - 
przedsięwzięcie dotyczy wsparcia zadań Wydziału Ochrony Środowiska, 

d) rozbudowa systemu ZgłoszeniaBB o nowy moduł - obsługę reklamacji odbioru 
odpadów.  

2. Zadania związane z utrzymaniem systemów i usług: 
a) projekt System Zgłoszeniowy Mieszkańców (SZM) - system umożliwia powiadamianie 

drogą elektroniczną, o różnego rodzaju wydarzeniach oraz sprawach. Informacje 
generowane są z systemów dziedzinowych (np. termin ważności zezwolenia, 
przeterminowana rata podatku, itp.) lub wprowadzane przez operatorów (np. 
wydarzenia kulturalne lub sportowe). Powiadomienia mogą być realizowane na trzy 
sposoby: e-mailowo, poprzez SMS oraz platformę ePUAP. W roku 2019 przekazano 
ogółem 20 612 powiadomień sms oraz 722 wiadomości e-mail, 

b) projekt ZgłoszeniaBB - system do kontaktu mieszkańców z Urzędem Miejskim 
prezentujący również w formie mapy zgłoszone, realne problemy mieszkańców. 
Za pomocą tego systemu informatycznego mieszkańcy mogą zgłaszać zauważone 
problemy związane z infrastrukturą publiczną miasta wg określonych kategorii. W roku 
2019 odebrano ogółem 9 201 zgłoszeń w tym 5 857 ze strony www oraz 3 344 
z aplikacji mobilnej, 

c) projekt płatności on-line - rozwiązanie informatyczne, w ramach którego 
mieszkańcy/płatnicy mają możliwość zapłaty należności publicznoprawnych wobec 
Urzędu Miejskiego. W roku 2019 dokonano 200 płatności. 

 W 2019 r. kontynuowano również prace rozwojowe istniejących systemów 
informatycznych. Do najważniejszych działań z tego zakresu należało: 
1. Wdrożenie kolejnych programów usprawniających pracę Urzędu Miejskiego. Wdrożono 

kolejne moduły w portalu finansowo-budżetowym jak: komputerowe składanie wniosków  
o środki budżetowe z wydziałów i jednostek urzędu (Wnioski o środki budżetowe), 
uruchomiono oprogramowanie do modelowania budżetu (e-Projekt), czy udostępniono 
pracownikom możliwość dostępu do danych i do czynności kadrowo-płacowych (Portal 
Pracowniczy).  

2. Rozszerzenie funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów o automatyczne 
pobieranie faktur z Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

3. Wdrożenie nowej witryny WWW dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 
Poza wyżej wymienionymi zadaniami Wydział Informatyki prowadził bieżące 

utrzymanie systemów i infrastruktury informatycznej, w tym Miejskiej Sieci 
Szerokopasmowej. 

 
 
 
 

E-usługi w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli) 

Kontrola wewnętrzna w jednostkach organizacyjnych miasta Bielska-Białej jest 
prowadzona przez wyspecjalizowane służby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Czynności 
kontrolne przyjmują formę kontroli instytucjonalnej prowadzonej w usystematyzowanej formie 
w sposób powtarzalny w oparciu o ustalony plan kontroli. Wykonywane kontrole wewnętrzne 
stanowią wsparcie dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej w realizacji wymogów art. 247 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanych z nadzorem nad 
realizacją wydatków i dochodów budżetu Miasta. Prowadzona kontrola instytucjonalna 
poprzez inicjowanie działań korygujących i naprawczych bazujących na wynikach 
postępowań kontrolnych wspomaga kierowników jednostek organizacyjnych oraz Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej w realizacji obowiązków zapewnienia funkcjonowania przyjętego 
systemu zarządzania (kontroli zarządczej). 

W roku 2019 przeprowadzono 29 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych,  
w tym 8 kontroli kompleksowych, 15 kontroli problemowych i 3 kontrole doraźne. 

Kontrolę przeprowadzono we wszystkich typach jednostek występujących w Mieście, 
w tym: 

Typ jednostki 
Liczba 

kontrolowanych 
jednostek 

Jednostki budżetowe 22 

Samorządowe zakłady budżetowe 1 

Instytucje kultury 1 

SPZOZ 1 

Administracja zespolona 1 

Razem 26 

 
Działania kontrolne miały miejsce w następujących obszarach funkcjonowania Miasta: 
 

Obszar funkcjonalny 
Liczba 

kontroli 

Pomoc społeczna 5 

Oświata, wychowanie i edukacja 16 

Gospodarka mieszkaniowa 1 

Kultura i sztuka 1 

Bezpieczeństwo 1 

Ochrona zdrowia 1 

Kultura fizyczna 1 

Razem 26 

 

W toku przeprowadzonych czynności sprawdzających zidentyfikowano 130 istotnych 
odchyleń i nieprawidłowości wymagających podjęcia działań. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Prezydent Miasta wydał  
23 zarządzania pokontrolne, w których dyrektorzy i kierownicy miejskich jednostek 
organizacyjnych zostali zobowiązani do podjęcia działań korygujących i naprawczych.  

Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej i miejskich 

jednostkach organizacyjnych  
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W oparciu o informacje uzyskane od kierowników kontrolowanych jednostek stwierdzono,  
że zalecenia pokontrolne zostały wdrożone. 

W związku z ustaleniami poczynionymi w toku przeprowadzonych kontroli określono 
następujące obszary działania, które wymagają uwagi w toku wykonywanych czynności 
nadzorczych i zarządczych: 
 

Obszar działania Obszar potencjalnych ryzyk i zagrożeń 

Gospodarowanie 
mieniem, Nadzór nad 
majątkiem 

 Wykonywanie inwentaryzacji wartości niematerialnych  
i prawnych. 

 Dokumentowanie procedur inwentaryzacyjnych zgodnie  
z art. 26 ustawy o rachunkowości. 

Windykacja należności 

 Korzystanie z uprawnienia do rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności wynikającego z art.10 ust.1 w zw. z art.7 
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.118 ze zm.). 

 Stosowanie procedur w zakresie udzielania ulg w spłacie 
należności o charakterze cywilnoprawnym. 

Zamówienia publiczne 

 Przestrzeganie postanowień wewnętrznych procedur  
w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości  
nieprzekraczającej równowartości 30 000 €. 

 Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Rachunkowość 

 Prowadzenie rejestrów VAT przez miejskie jednostki 
organizacyjne. 

 Przyjęcie i stosowanie zasad rozliczania wykonania umów 
cywilnoprawnych. 

Wynagrodzenia 

 Ustalanie i wypłacanie dodatków specjalnych dla pracowników 
samorządowych. 

 Ustalanie dodatków za wieloletnią pracę dla pracowników 
samorządowych. 

 Stosowanie regulaminów ZFŚS opracowanych w miejskich 
jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem kryterium 
socjalnego do wypłacanych świadczeń i wsparcia. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru) 

W 2019 r. odnotowane zostały 24 kontrole zewnętrzne. Szczegółowe dane 
przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. Termin kontroli 
Organ 

kontrolujący 
Zakres kontroli 

1 
od 04.02.2019 r.  

do 22.02.2019 r. 

Wojewoda Śląski 

Wydział Kontroli 

Kontrola planowa w zakresie „Przyjmowania 

i załatwiania skarg i wniosków”. 

2 
od 04.02.2019 r.  

do 08.02.2019 r. 

Wojewoda Śląski 

Wydział Rodziny 

i Polityki 

Społecznej 

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie 

sprawdzenia wybranych aspektów organizacji 

i funkcjonowania jednostki w Zespole Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogotowie 

Opiekuńcze” ul. Lompy 7. 

3 
od 23.01.2019 r.  

do 29.01.2019 r. 

Wojewoda Śląski 

Wydział Rodziny 

i Polityki 

Społecznej 

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie 

sprawdzenia wybranych aspektów organizacji 

i funkcjonowania jednostki w Zespole Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka”  

ul. Lompy 9 Bielsko-Biała oraz realizacji zaleceń 

pokontrolnych z 15 września 2019 r. 

4 
od 27.02.2019 r.  

do 01.03.2019 r. 

Wojewoda Śląski 

Wydział Rodziny 

i Polityki 

Społecznej 

Kontrola w zakresie oceny zakresu i poziomu 

usług świadczonych przez Schronisko dla Osób 

Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi oraz 

zgodności zatrudnienia pracowników 

z wymaganiami kwalifikacyjnymi. 

5 
od 06.03.2019 r.  

do 15.03.2019 r. 

Wojewoda Śląski 

Wydział Rodziny 

i Polityki 

Społecznej 

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny 

organizacji i funkcjonowania placówki 

na podstawie analizy wybranych obszarów 

jej działalności w Zespole Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych „Dom Dziecka” ul. Pocztowa 24. 

6 
od 19.03.2019 r.  

do 02.04.2019 r 

Wojewoda Śląski 

Wydział Rozwoju 

i Współpracy 

Terytorialnej 

Kontrola projektu nr 735/2018 zrealizowanego 

w ramach Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat  

3 „Maluch”. 

7 
od 08.05.2019 r.  

do 21.05.2019 r. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

w Katowicach 

Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań 

dotyczącej kultury fizycznej i sportu w Urzędzie 

Miejskim za okres od 1 stycznia 2017 r. do  

21 maja 2019 r. 

Kontrole zewnętrzne w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej i miejskich 

jednostkach organizacyjnych  
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8 
od 30.05.219 r.  

do 6.06.2019 r. 

Śląski Wojewódzki 

Inspektor 

Transportu 

Drogowego 

Kontrola planowa obejmująca ocenę 

prawidłowości działania jednostki kontrolowanej  

w zakresie wydawania licencji i zezwoleń  

w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby 

własne. 

9 02.05.2019 r. 

Prezes Sądu 

Okręgowego 

w Bielsku-Białej 

Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy 

Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie 

przestrzegania praw osób z zaburzeniami 

psychicznymi, przebywających w szpitalach 

psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. 

10 
od 10.06.2019 r.  

do 17.06.2019 r. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Kontrola systemowa w celu uzyskania 

uzasadnionej pewności, że system zarządzania  

i kontroli RPO WSL 2014-20120 w Instytucji 

Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Południowego 

funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

11 
od 10.07.2019 r.  

do 12.07.2019 r. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Kontrola planowa dot. realizacji projektu pn. 

„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942  

w Bielsku-Białej”. 

12 
od 06.06.2019 r.  

do 10.06.2019 r. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Szkoła 

równych szans”. 

13 
od 17.06.2019 r.  

do 18.06.2019 r. 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w 

Katowicach 

Kontrola planowa w zakresie prawidłowej 

i efektywnej realizacji projektu „Twoja firma – Twój 

sukces”. 

14 
od 28.06.2019 r.  

do 02.07.2019 r. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Kontrola projektu Miejskie Centrum Usług 

Społecznościowych w Bielsku-Białej. 

15 
od 10.07.2019 r.  

do 12.07.2019 r. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Kontrola projektu pn. Rozbudowa odcinak drogi 

wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej 

realizowanego przez Bielsko-Biała Miasto na 

prawach Powiatu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2010. 
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16 07.08.2019 r. 

Prezes Sądu 

Okręgowego 

w Bielsku-Białej 

Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy 

Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej  

w trybie art. 43 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

o ochronie zdrowia psychicznego. 

17 
od 05.08.2019 r.  

do 19.08.2019 r. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Kontrola projektu „Aktywne przestrzenie – 

rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – 

Etap II i III”. 

18 
od 03.09.20219 r. 

do 31.10.2019 r. 

Śląski Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego 

i Kartograficznego 

w Katowicach 

(działając w 

imieniu Wojewody 

Śląskiego) 

Kontrola w trybie zwykłym dotycząca modernizacji 

ewidencji. 

19 
od 24.09.2019 r.  

do 02.10.2019 r. 

Centrum Unijnych 

Projektów 

Transportowych 

Kontrola planowa projektu realizowanego 

w ramach VI osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-

2013 „Przebudowa drogi krajowej 69 

(ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od 

ul. Górskiej do ul. Prostej”. 

20 
od 04.10.2019 r. 

do 29.11.2019 r. 

Najwyższa Izba 

Kontroli 

Kontrola realizacja przedsięwzięć w formie 

partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

21 
od 18.11.2019 r.  

do 19.11.2019 r. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Kontrola na zakończenie realizacji projektu 

Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT 

Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO 

WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 

2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna 

– SPd współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020. 

22 
od 10.12.2019 r.  

do 08.01.2020 r. 

Centrum Unijnych 

Projektów 

Transportowych 

Kontrola doraźna ex-post Aneksu nr 1 do Umowy 

FE/100/IŻ/17/U/18z w ramach projektu 

„Rozbudowa DK 52 w Bielsku-Białej  

(ul. Krakowska – Żywiecka). 

23 
od 27.11.2019 r.  

do 28.11.2019 r. 

Okręgowa Izba 

Radców Prawnych 

w Katowicach 

Wizytacja w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej  

w celu oceny wykonywania zawodu przez radców 

prawnych. 
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24 
od 15.11.2019 r.  

do 16.12.2019 r. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Kontrola projektu „Rozwój mieszkalnictwa 

socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”. 

 
1. Kontrola planowa w zakresie „Przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków” zakończyła 

się wynikiem pozytywnym. 
2. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie sprawdzenia wybranych aspektów organizacji 

i funkcjonowania jednostki w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
„Pogotowie Opiekuńcze” ul. Lompy 7 zakończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości  
w funkcjonowaniu placówki/wydano ocenę, w związku z czym wydano następujące 
zalecenia pokontrolne: 
a) zorganizowanie szkoleń lub umożliwienie osobom pracującym z dziećmi udział  

w formach doskonalenia zawodowego lub skorzystanie z poradnictwa, w celu 
zwiększenia zaangażowania w pracę oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia 
zawodowego. Stan realizacji: zrealizowane, 

b) zwiększenie nadzoru nad pracą osób pracujących z dziećmi i jej efektami. Stan 
realizacji: na bieżąco, 

c) podejmowanie działań mających na celu stwarzanie rodzinnej, domowej atmosfery, 
integrowanie wychowanków, budowanie wzajemnych serdecznych relacji, zarówno 
pomiędzy wychowankami, jak i wychowankami i osobami z nimi pracującymi.  
Dbanie o pomieszczenia, w których przebywają dzieci, aby nie sprawiały 
przygnębiającego wrażenia. Stan realizacji: na bieżąco, 

d) dostosowywanie czasu pracy psychologa i pedagoga do godzin, w jakich dzieci 
przebywają w placówce, tak aby dzieci miały jak największą możliwość korzystania  
z ich wsparcia. Stan realizacji: na bieżąco, 

e) kontrolowanie posiłków spożywanych przez wychowankę chorującą na cukrzycę, 
zapewnienie podwieczorków odpowiednich dla jej specjalnych potrzeb żywieniowych 
oraz zwiększenie wsparcia wychowanki w radzeniu sobie przez nią z chorobą. Stan 
realizacji: na bieżąco, 

f) usunięcie krat z okien w pomieszczeniach, w których przebywają wychowankowie 
placówki. Stan realizacji: zrealizowane. 

3. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie sprawdzenia wybranych aspektów organizacji 
i funkcjonowania jednostki w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom 
Dziecka” ul. Lompy 9 oraz realizacji zaleceń pokontrolnych z 15 września 2019 r. 
zakończyła się wynikiem pozytywnym. 

4. Kontrola w zakresie oceny zakresu i poziomu usług świadczonych przez Schronisko 
dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi oraz zgodności zatrudnienia 
pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi nie wykazała nieprawidłowości. 

5. Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny organizacji i funkcjonowania placówki 
na podstawie analizy wybranych obszarów jej działalności w Zespole Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka” ul. Pocztowa 24 Bielsko-Biała zakończyła 
się oceną pozytywną. 

6. Kontrola projektu nr 735/2018 zrealizowanego w ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” zakończyła się oceną 
pozytywną. 

7. Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu 
w Urzędzie Miejskim za okres od 1 stycznia 2017 r. do 21 maja 2019 r. nie wykazała 
nieprawidłowości. 

8. Kontrola planowa obejmująca ocenę prawidłowości działania jednostki kontrolowanej  
w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy na 
potrzeby własne zakończyła się stwierdzeniem, iż co do zasady organ kontrolowany 
prawidłowo prowadzi weryfikację dokumentów przedkładanych przez wnioskujących  
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o wydanie licencji, zezwolenia oraz zaświadczenia. Organ kontrolujący działalność 
jednostki kontrolowanej uznał za prawidłową. 

9. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie 
przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, przebywających w szpitalach 
psychiatrycznych i domach pomocy społecznej nie doprowadziła do stwierdzenia 
żadnych okoliczności, które świadczyłyby o naruszeniu praw pensjonariuszy. 

10. Kontrola systemowa w celu uzyskania uzasadnionej pewności, że system zarządzania  
i kontroli RPO WSL 2014-20120 w Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych Subregionu Południowego funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami – zakończona wynikiem pozytywnym. 

11. Kontrola planowa dot. realizacji projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 942 w Bielsku-Białej” – organ kontrolujący zakończył kontrolę bez wniesienia 
zastrzeżeń. 

12. Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Szkoła równych szans” – organ kontrolujący 
nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości. 

13. Kontrola planowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Twoja firma – 
Twój sukces” – organ kontrolujący zakończył kontrolę następującą oceną: projekt jest 
realizowany co do zasady w sposób poprawny. 

14. Kontrola projektu Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej - organ 
kontrolujący zakończył kontrolę bez wniesienia zastrzeżeń. 

15. Kontrola projektu pn. „Rozbudowa odcinak drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” 
realizowanego przez Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 - organ 
kontrolujący zakończył kontrolę bez wniesienia zastrzeżeń. 

16. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-
Białej w trybie art. 43 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
zakończona została wynikiem pozytywnym. 

17. Kontrola projektu „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-
Białej – Etap II i III” - organ kontrolujący zakończył kontrolę bez wniesienia zastrzeżeń. 

18. Kontrola w trybie zwykłym dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 
procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
i automatyzacji jego funkcjonowania oraz sposobu wykonywania zadań z zakresu 
geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdziału 
71012 – zakończona ogólna ocena pozytywną. 

19. Kontrola planowa projektu realizowanego w ramach VI osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Przebudowa drogi krajowej  
69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej” - organ 
kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. 

20. Kontrola realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez 
jednostki samorządu terytorialnego - organ kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. 

21. Kontrola na zakończenie realizacji projektu Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej 
RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej 
RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 
Pomoc Techniczna – SPd współfinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - organ kontrolujący nie 
stwierdził uchybień i nie wniósł żadnych zastrzeżeń. 

22. Kontrola doraźna ex-post Aneksu nr 1 do Umowy FE/100/IŻ/17/U/18z w ramach projektu 
„Rozbudowa DK 52 w Bielsku-Białej (ul. Krakowska – Żywiecka – organ kontrolujący nie 
wniósł żadnych zastrzeżeń. 

23. Wizytacja w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w celu oceny wykonywania zawodu 
przez radców prawnych – kontrola zakończona ocena pozytywną. 

24. Kontrola projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”  
w zakresie oceny zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem 
określonym w Umowie o dofinansowanie projektu dotyczyła zamówień udzielonych 
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przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
przedmiotowego projektu. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożone zostały korekty finansowe 
(pomniejszone koszty kwalifikowane kontrolowanych zamówień) w wysokości 5%. 

Kwota dofinansowania została pomniejszona o około 50 tys. zł co stanowi niewielki 
ułamek kwoty dofinansowania, które dla całego projektu wynosi ok. 4,7 mln zł. 
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(Informacje przygotowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru) 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej od 2020 r. jest integralną częścią 
Raportu o stanie miasta za rok 2019 (patrz Załącznik nr 2 do Raportu o stanie miasta 
Bielska-Białej za rok 2019 – Sprawozdanie z uchwał Rady Miejskiej podjętych w latach 1997-
2019).   

Sprawozdanie obejmuje informacje o sposobie realizacji uchwał Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej w 2019 r. podjętych w latach 1997-2019 przez wydziały Urzędu Miejskiego 
oraz miejskie jednostki organizacyjne. 

Liczba uchwał podjętych w latach 1997-2018, a realizowanych w 2019 r. wynosi 216. 
W roku 2019 podjęto 297 uchwały z czego z inicjatywy Prezydenta Miasta podjęto 220 
uchwał, natomiast z inicjatywy Rady Miejskiej - 77. 

W 2019 r. Wojewoda Śląski, w drodze rozstrzygnięć nadzorczych stwierdził 
nieważność 7 uchwał, w tym 2 uchwały uchylono w części, a 5 uchylono w całości, co 
stanowi 2,36% w stosunku do uchwał podjętych w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
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(Informacje przygotowane przez Biuro Rady Miejskiej) 

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to szczególna forma 
konsultacji społecznych, która została usankcjonowana w znowelizowanej ustawie z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018.994 z późn. zm., dalej 
zwana u.s.g). Budżet Obywatelski Bielska-Białej ma na celu upowszechnianie idei 
aktywizacji mieszkańców Bielska-Białej, w tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki 
tego typu konsultacjom Gmina Bielsko-Biała ma możliwość corocznego zapoznania się  
z preferencjami i oczekiwaniami mieszkańców, jak również zyskała możliwość podniesienia 
swoich zdolności w zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami. W ramach budżetu 
obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części 
wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają 
uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy. Uwzględniając powyższe definicje  
i uregulowania ustawowe można stwierdzić, iż budżet partycypacyjny polega na wydzieleniu 
części budżetu Miasta, w ramach którego o wydatkowaniu odgórnie wyznaczonej puli 
środków finansowych decydują bezpośrednio mieszkańcy, poprzez zgłaszanie a następnie 
głosowanie propozycji zadań o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym. Budżet 
obywatelski jest narzędziem angażującym mieszkańców Miasta w proces zarządzania 
środkami publicznymi i staje się podstawą do szerokiej współpracy mieszkańców z władzami 
samorządowymi. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój  
i wygląd ich Miasta. 

W ramach przydzielonego zakresu obowiązków Biuro Rady Miejskiej przygotowuje  
i przeprowadza procedurę Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Prowadząc sprawy 
związane z realizacją procedury Budżetu Obywatelskiego, Biuro Rady Miejskiej przede 
wszystkim: przyjmuje projekty zgłoszone przez mieszkańców oraz prowadzi dokumentację 
Budżetu Obywatelskiego, współpracuje z wnioskodawcami i innymi podmiotami w procesie 
partycypacyjnym, przygotowuje i przeprowadza głosowanie na pozytywnie zweryfikowane 
projekty, ustala i publikuje wyniki głosowania, prowadzi sprawozdawczość z realizowanych 
działań oraz opracowuje niezbędne materiały merytoryczne na podstawie informacji 
dostarczanych przez realizatorów (wydziały UM i miejskie jednostki organizacyjne), prowadzi 
działania informacyjne i akcje społeczne poświęcone Budżetowi Obywatelskiemu, w tym 
redaguje oficjalną stronę internetową Budżetu Obywatelskiego, tworzy raporty oraz 
ewaluacje z przeprowadzonych konsultacji, w tym może opracowywać i publikować ankiety 
ewaluacyjne.  

 
Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2019 (BOBB 2019) 

W dniu 20 marca 2018 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę  
Nr XXXIX/773/2018, która oficjalnie rozpoczęła szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego 
Bielska-Białej (BOBB 2019). Budżet ten uwzględniał nie tylko doświadczenia lat ubiegłych, 
zawierał uregulowania sprawdzone i docenione przez uczestników procesu 
partycypacyjnego lecz także zupełnie nowe rozwiązania. Podjęcie powyższej Uchwały 
rozpoczynało procedurę Budżetu Obywatelskiego 2019 (BOBB 2019), a Biuro Rady Miejskiej 
stało się komórką Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za realizację powyższej Uchwały. 
Podkreślenia wymaga to, iż w procedurze BOBB projekty, które zwyciężyły w głosowaniu  
w roku 2018 są realizowane w następnym roku budżetowym, po wpisaniu zwycięskich zadań 
do budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2019. Wszystkie kluczowe etapy BOBB wraz  
z głosowaniem na pozytywnie zweryfikowane projekty, przeprowadzane są w roku 
poprzedzającym rok budżetowy, w którym następuje realizacja zwycięskich projektów. 

Podjęta Uchwała zawierała w szczególności następujące rozwiązania: 
1. Utrzymano ogólną kwotę środków przewidzianych na Budżet Obywatelski na poziomie 

4,5 mln zł. Założono, że zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt, którego 
koszt realizacji nie może przekroczyć 750 000,00 zł. brutto, dotyczący potrzeb 

9. Realizacja budżetu obywatelskiego  
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mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest 
przypisane do jednego Osiedla. 

2. W przypadku, gdy na danym osiedlu zostanie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany co 
najmniej jeden projekt, którego wartość po weryfikacji nie przekracza kwoty szacunkowej 
przewidzianej w uchwale tj. 100 tys. zł, przeprowadza się głosowanie mieszkańców, przy 
czym aby projekt trafił na listę wybranych projektów do realizacji musi uzyskać poparcie 
co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla (według stanu na 31 grudnia roku 
poprzedzającego głosowanie).  

3. Powrócono do zasady, iż projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-
Białej, który ukończył 16 rok życia, a projekt lokalny (osiedlowy) każdy mieszkaniec 
danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia. 

4. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej  
25 mieszkańców Miasta lub Osiedla (w przypadku projektów osiedlowych). 

5. W proces partycypacyjny zostały włączone Rady Osiedli. Formularze z propozycjami 
projektów o charakterze lokalnym przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację 
projektu Rady Osiedla, w celu wydania opinii o projekcie. Opinia taka nie jest wiążąca. 

6. Nastąpiła istotna zmiana zakresu rzeczowego propozycji projektu zgłoszonego do 
BOBB, w tym w szczególności zmiana jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami, 
jest możliwa tylko za zgodą autora projektu oraz właściwego wydziału merytorycznego 
Urzędu Miejskiego lub miejskiej jednostki organizacyjnej. 

7. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, wyłącznie z wykorzystaniem formularza 
elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej BOBB (głosowanie 
elektroniczne) przez nie mniej niż 6 dni kalendarzowych. Tym samym zrezygnowano  
z tradycyjnego głosowania papierowego za pośrednictwem kart wrzucanych do urny.  

8. Prezydent Miasta może przeznaczyć na realizację wybranych zadań większe środki niż 
wynikające z postanowień Uchwały, przy czym kwota zwiększenia środków na zadanie 
osiedlowe nie może być wyższa niż 5% dotychczasowej wartości takiego zadania. 

9. Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, 
przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu  
(w szczególności projektu o charakterze inwestycyjnym lub remontowym) do 
maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
w tym w ustawie o finansach publicznych. 

Prezydent Miasta wydał zarządzenie Nr ON.0050.3068.2018.RM z dnia 6 kwietnia 
2018 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie Budżetu Obywatelskiego wynikających  
z postanowień uchwały Nr XXXIX/773/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 
2018 roku. 
 
Harmonogram BOBB 2019 

Przyjęty w zarządzeniu Nr ON.0050.3068.2018.RM z dnia 6 kwietnia 2018 r. 
harmonogram BOBB 2019 przewidywał następujące etapy: akcję edukacyjno-promocyjną,  
w skład której wchodziła kampania informacyjno-promocyjna (obejmująca stronę 
internetową, ulotki, plakaty); składanie przez mieszkańców formularzy projektów na 2019 r. –
 w terminie od 7 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r.; weryfikację i opiniowanie projektów,  
w tym weryfikację formalną projektów, opiniowanie projektów lokalnych przez właściwe rady 
osiedli, opiniowanie projektów przez merytoryczne wydziały UM i miejskie jednostki 
organizacyjne wraz z przekazaniem do Biura Rady Miejskiej wyników weryfikacji i pisemnych 
stanowisk, informację Zespołu ds. weryfikacji z opiniowania projektów zgłoszonych do 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 oraz opublikowanie ostatecznej listy projektów do 
głosowania z uwzględnieniem procedury odwoławczej – w terminie do 31 sierpnia 2018 r.; 
głosowanie mieszkańców na projekty od 21 września 2018 r. do 30 września 2018 r., w tym 
podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości – w terminie do 7 października 2018 
r.; ogłoszenie listy zwycięskich projektów do realizacji w 2019 r. przez Prezydenta Miasta –  
w terminie do 15 października 2018 r.; wpisanie zwycięskich zadań do projektu budżetu 
Miasta na 2019 r. z podaniem wydziałów UM lub miejskich jednostek organizacyjnych do 
realizacji wybranych projektów – w terminie do 19 października 2018 r. 
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W wyniku przeprowadzonego naboru projektów, w Biurze Rady Miejskiej 
zarejestrowano i opublikowano 60 projektów. Projekty powyższe zostały podane do 
publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej BOBB 2019. W ww. liczbie mieściło 
się 46 projektów osiedlowych oraz 14 projektów ogólnomiejskich. Ostatecznie, w wyniku 
przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej, a także w efekcie prac Zespołu  
ds. weryfikacji projektów oraz po zakończeniu procedury odwoławczej, pozytywnie 
zweryfikowano 52 projekty (odpowiednio 9 ogólnomiejskich i 43 osiedlowe), które 
przewidziano do głosowania.  

 
Głosowanie i wyniki głosowania BOBB 2019 

Prezydent Miasta, realizując zapisy Uchwały, wydał stosowne zarządzenie  
Nr ON.120.104.2018.RM z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zarządzenia głosowania na 
projekty, terminu głosowania oraz głosowania elektronicznego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 r. Jednocześnie, odrębnym zarządzeniem Nr ON.120.107.2018.RM 
z dnia 12 września 2018 r., Prezydent Miasta wyznaczył 22 punkty do elektronicznego 
głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 
r. oraz określił dni i godziny ich funkcjonowania.  

Biuro Rady Miejskiej, realizując postanowienia cyt. wyżej Uchwały oraz Zarządzenia 
Prezydenta Miasta, przeprowadziło głosowanie mieszkańców na pozytywnie zweryfikowane 
projekty. Głosowanie elektroniczne trwało od 21 września do 30 września 2018 r. Wyniki 
głosowania opublikowano w dniu 4 października 2018 roku. Na pozytywnie zweryfikowane 
projekty oddano łącznie 13 959 głosów ważnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania 
elektronicznego, które odbywało się za pośrednictwem interaktywnego formularza 
dostępnego na stronie internetowej BOBB 2019 wybrano do realizacji 27 projektów  
(2 ogólnomiejskie i 26 osiedlowych). Zwycięskie projekty zostały przekazane właściwym 
wydziałom Urzędu Miejskiego i miejskim jednostkom organizacyjnym do realizacji w roku 
2019 stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON.120.144.2018.RM z dnia  
7 grudnia 2018 r.  

 
Realizacja zwycięskich zadań BOBB 2019 

Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał zarządzenie Nr ON.120.144.2018.RM z dnia  
7 grudnia 2018 r., które ustala wydziały i miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane do 
realizacji wybranych i zatwierdzonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 
2019. Na podstawie ww. Zarządzenia skierowano 28 zwycięskich projektów do realizacji  
w 2019 roku na łączną kwotę 3 916 500 zł, z czego 1,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie 
oraz 2 416 500 zł na zadania osiedlowe. Zestawienie zamieszczone poniżej zawiera 
informację o realizacji poszczególnych zadań na podstawie danych dostarczonych przez 
realizatorów tj. Wydziały UM i miejskie jednostki organizacyjne. 

 
Zadania osiedlowe 
1. Osiedle Beskidzkie. Tytuł zadania: „Budowa Mini-Miasteczka Ruchu Rowerowego na 

Osiedlu Beskidzkim”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Inwestycji. Stopień 
realizacji zadania: Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Sporządzony 
kosztorys inwestorski opiewał na kwotę wyższą niż posiadane środki (przyznane  
w ramach Budżetu Obywatelskiego), ponieważ konieczne jest przeprowadzenie 
dodatkowo m.in. niwelacji terenu, wywóz dużej ilości gruzu oraz zabezpieczenie terenu 
ogrodzeniem od strony skarpy. Zadanie nie zostało zrealizowane na dzień sporządzenia 
tego raportu. 

2. Osiedle Biała Krakowska. Tytuł zadania: „Remont chodnika od ul. Lipnickiej 66 do  
ul. E. Dembowskiego". Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki 
Miejskiej. Stopień realizacji: zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono 
środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji wskazany przez realizatora - do 
końca 2020 r. 
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3. Osiedle Biała Północ. Tytuł zadania: „Urządzenia zabawowe przy placu zabaw dla 
starszych dzieci i młodzieży oraz punkt ćwiczeń”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: 
Wydział Gospodarki Miejskiej. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

4. Osiedle Biała Wschód. Tytuł zadania: „Bliżej Europy - pracownia językowa w Szkole 
Podstawowej nr 9”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. 
Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

5. Osiedle Bielsko Południe. Tytuł zadania: "Osiedle nasze w pełnej krasie czyli Zielona 
łąka przy ul. Żywieckie Przedmieście. Wyposażenie wybiegu dla psów przy Parku 
Włókniarzy”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. 
Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

6. Osiedle Dolne Przedmieście. Tytuł zadania: „Wykonanie placu zabaw w rejonie  
ul. Asnyka w Bielsku-Białej”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki 
Miejskiej. Stopień realizacji: zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono 
środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji wskazany przez realizatora –  
30 czerwca 2020 r. 

7. Osiedle Hałcnów. Tytuł zadania: „Ratują Wasze Zdrowie, Mienie i Życie”. Koszt 
realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Zarządzania Kryzysowego. Stopień realizacji: 
zadanie zrealizowane. 

8. Osiedle Kamienica. Tytuł zadania: „Urokliwa Kamienica”. Koszt realizacji: 90,5 tys. zł. 
Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

9. Osiedle Karpackie. Tytuł zadania: „Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej  
nr 37 - kontynuacja”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Inwestycji. Stopień 
realizacji: zadanie zrealizowane (wrzesień 2019 r.). 

10. Osiedle Komorowice Krakowskie. Tytuł zadania: „W trosce o życie, zdrowie i ochronę 
mienia mieszkańców Komorowic Krakowskich". Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: 
Wydział Zarządzania Kryzysowego. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

11. Osiedle Komorowice Śląskie. Tytuł zadania: „Remont klatki schodowej w budynku 
Katowicka 65”. Koszt realizacji: 50 tys. zł. Wydział Zarządzania Kryzysowego. 
Realizator: Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

12. Osiedle Komorowice Śląskie. Tytuł zadania: „Rozbudowa placu zabaw przy  
ul. Mazańcowickiej 34”. Koszt realizacji: 50 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. 
Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.  

13. Osiedle Kopernika. Tytuł zadania: „Utwardzenie terenu nieruchomości przy  
ul. Brodzińskiego w celu umożliwienia dojazdu służb interwencyjnych oraz wykonania 
miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. 
Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. Stopień realizacji: zadanie nie zostało 
zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji 
wskazany przez realizatora - do końca 2020 r. 

14. Osiedle Leszczyny. Tytuł zadania: „Remont chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 
przy ul. Żywieckiej”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

15. Osiedle Lipnik. Tytuł zadania: „...bo łączy nas Lipnik”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. 
Realizatorzy: Wydział Gospodarki Miejskiej, Książnica Beskidzka, Wydział Zarządzania 
Kryzysowego. Stopień realizacji: zadanie w zakresie właściwości Wydziału Gospodarki 
Miejskiej nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. 
Przewidywany termin realizacji wskazany przez realizatora – 30 czerwca 2020 r.  
W pozostałej części zadanie zostało zrealizowane.  

16. Osiedle Mieszka I. Tytuł zadania: „Remont drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza 
(wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku 
Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na 
odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

17. Osiedle Mikuszowice Krakowskie. Tytuł zadania: „Bezpieczeństwo przy kościele św. 
Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul. Cyprysowa”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. 
Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej .Stopień realizacji: zadanie nie zostało 
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zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. Przewidywany termin realizacji 
wskazany przez realizatora - do końca 2020 r. 

18. Osiedle Mikuszowice Śląskie. Tytuł zadania: „Miejsca parkingowe dla Osiedla”. Koszt 
realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. Stopień realizacji: 
zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 2020. 
Przewidywany termin realizacji wskazany przez realizatora - do końca 2020 r. 

19. Osiedle Piastowskie. Tytuł zadania: „Remont drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Księcia 
Przemysława na osiedlu Piastowskim”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Miejski 
Zarząd Dróg. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

20. Osiedle Polskich Skrzydeł. Tytuł zadania: „Strefa aktywności fizycznej dla osób 
dojrzałych na Osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. 
Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

21. Osiedle Słoneczne. Tytuł zadania: Ścieżka edukacyjna "Na tropie przyrody". Koszt 
realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. Stopień realizacji: zadanie 
zrealizowane. 

22. Osiedle Stare Bielsko. Tytuł zadania: „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry 
Podwórkowe”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. Stopień 
realizacji: zadanie zrealizowane. 

23. Osiedle Straconka. Tytuł zadania: „Zagospodarowanie terenu zielonego na cele 
rekreacyjne w Straconce oraz zakup do Filii Książnicy Beskidzkiej – Biblioteki  
w Straconce, książek, urządzeń, materiałów wg listy. Zielony Zakątek, Przystanek 
Turysty- kontynuacja, uzupełnienie”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizatorzy: Wydział 
Gospodarki Miejskiej, Książnica Beskidzka. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane.  

24. Osiedle Wapienica. Tytuł zadania: „Rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom na 
terenie "Manhattanu" w Wapienicy”. Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Bielsko-
Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Stopień realizacji: zadanie nie zostało zrealizowane. 
Po wykonaniu dokumentacji projektowej i rozeznaniu rynku, najtańsza oferta 
przedstawiała kwotę 266 400 zł. Łączna wartość zadania przewyższała znacznie kwotę 
zaplanowaną w Budżecie Obywatelskim. W związku z powyższym realizator 
zawnioskował o odstąpienie od realizacji przedmiotowego zadania.  

25. Osiedle Wojska Polskiego. Tytuł zadania: „Bajkowy Plac Zabaw”. Koszt realizacji: 75 tys. 
zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. Stopień realizacji zadania: zrealizowane.  

26. Osiedle Złote Łany. Tytuł zadania: „Zakup książek i wyposażenia dla filii Książnicy 
Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany”. Koszt realizacji: 51 tys. zł. Realizator: Książnica 
Beskidzka. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 

 
Zadania ogólnomiejskie 
1. Tytuł zadania: Zielona Plaża Miejska. Koszt realizacji: 750 tys. zł. Realizator: Wydział 

Inwestycji. Stopień realizacji zadania: Zadanie zostało połączone z realizacją inwestycji 
pn. „Zagospodarowanie Parku Strzygowskiego”. Ze względu na oprotestowanie 
planowanej wycinki drzew na terenie ww. parku, rozpoczęcie realizacji całego zadania 
zostało znacznie opóźnione. Na dzień sporządzenia raportu trwa przetarg na realizację 
„Zielonej Plaży Miejskiej”. Przewidywany termin realizacji zadania wskazany przez 
realizatora - koniec maja 2020 r. 

2. Tytuł zadania: Zamień kopciucha na ekoczyściucha. Koszt realizacji: 750 tys. zł. 
Realizator: Zakład Gospodarki Miejskiej. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane. 
 

Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2020 (BOBB 2020) 
Podjęta na sesji w dniu 10 czerwca 2019 r. uchwała Nr IX/165/2019 Rady Miejskiej 

Bielska-Białej oficjalnie rozpoczęła siódmą edycję Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. 
Uchwała ta zastąpiła wcześniejszy dokument tj. uchwałę Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej 
Bielska-Białej, podjętą na sesji w dniu 19 marca 2019 r., której nieważność stwierdził organ 
nadzoru prawnego (Wojewoda Śląski). Znowelizowana w 2018 r. ustawa o samorządzie 
gminnym wyznaczała sztywne ramy prawne a dodatkowo nadawała podejmowanym 
uchwałom charakter aktów prawa miejscowego, co skutkowało tym, iż kierowane były  
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ex lege do organów nadzoru prawnego. Budżet partycypacyjny Bielska-Białej 2020 powstał  
z uwzględnieniem art. 5a znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, w której 
stwierdzono, że „W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu 
obywatelskiego jest obowiązkowe (...)”. Jednocześnie, jak to miało miejsce we 
wcześniejszych edycjach, procedura BOBB 2020 opiera się na doświadczeniach z lat 
ubiegłych, zawiera rozwiązania już sprawdzone i docenione przez uczestników procesu 
partycypacyjnego, a także propozycje zgłaszane przez: mieszkańców, radnych Rady 
Miejskiej, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli rad osiedli zgłaszane podczas 
wspólnych spotkań lub w rozmowach z przedstawicielami Urzędu Miejskiego i władz Miasta. 

Nowy Budżet Obywatelski Bielska-Białej na rok 2020, który dla władz 
samorządowych kadencji 2018-2023 stał się prawem miejscowym, wprowadzał następujące 
zmiany: 
1. Zwiększono pulę środków przewidzianych w budżecie Miasta na budżet partycypacyjny 

do 6 000 000 zł, z czego 4 500 000 zł (w równym podziale na 30 dzielnic) przeznaczono 
na projekty osiedlowe a 1 500 000,00 zł na projekty ogólnomiejskie. W akcie 
wykonawczym do uchwały (w zarządzeniu Prezydenta Miasta) doprecyzowano, iż 
wartość szacunkowa pojedynczego projektu osiedlowego nie mogła przekroczyć 150 
000,00 zł brutto a projektu ogólnomiejskiego 750 000,00 zł brutto. Przewidziana  
w uchwale pula środków uwzględniała to, że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi 
co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu  
z wykonania budżetu. 

2. Projekt obywatelski pod rządami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym mógł 
zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej. Nie obowiązują tu żadne podziały na kategorie 
wiekowe. 

3. Dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 
mieszkańców Bielska-Białej, natomiast dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista  
z podpisami mieszkańców popierających projekt osiedlowy.  

4. Zgłoszone projekty przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację projektu rady 
osiedla, która w ciągu 30 dni powinna wydać opinię o przedłożonym projekcie. Opinia 
nie ma charakteru wiążącego. 

5. Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywa się elektronicznie tzn. za 
pomocą interaktywnego formularza elektronicznego udostępnionego na oficjalnej stronie 
internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz w sposób tradycyjny za pośrednictwem 
papierowych kart do głosowania, zgodnie z harmonogramem. Prezydent Miasta 
wskazuje w Zarządzeniu "Punkty głosowania elektronicznego" dla mieszkańców oraz 
określa dni i godziny ich funkcjonowania. 

6. Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty trwa co najmniej 14 dni. 
7. Uprawniony do głosowania może zagłosować na jeden na projekt ogólnomiejski i/lub na 

jeden projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlowy może zagłosować tylko 
mieszkaniec danego osiedla, którego projekt dotyczy. 

8. Dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż 
miejskie, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia, w którym władający 
nieruchomością (katalog podmiotów wskazany został w §3 ust. 3 zarządzenia  
Nr ON.0050.327.2019.RM Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie 
realizacji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2020) wyraża zgodę na 
realizację zadania publicznego na określonym terenie. 

9. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może przeznaczyć większe środki na 
realizację zwycięskich projektów osiedlowych, przy czym kwota zwiększenia nie może 
być wyższa niż 10% dotychczasowej wartości zwycięskiego projektu osiedlowego. 

10. Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego, 
przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu  
(w szczególności projektu o charakterze inwestycyjnym lub remontowym) do 
maksymalnie dwóch lat. 

11. Podjęta Uchwała określiła wymagane, 2% poparcie mieszkańców dla projektów 
osiedlowych i ogólnomiejskich, które zostaną przewidziane do realizacji. 
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Nabór projektów pod rządami nowej Uchwały i zgodnie z harmonogramem 
określonym w zarządzeniu Nr ON.0050.327.2019.RM Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 
2019 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2020, miał miejsce 
od 23 kwietnia do 23 maja 2019 r. Prezydent Miasta wskazał w zarządzeniu  
Nr ON.0050.497.2019.RM z dnia 4 lipca 2019 r. dodatkowy termin na składanie propozycji 
projektów do Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z powyższym propozycje projektów 
mieszkańcy Bielska-Białej mogli składać do 18 lipca 2019 r. włącznie. Na oficjalnej stronie 
BOBB 2020 opublikowano szczegółowe opisy zgłoszonych projektów, które odpowiadały 
opisom zawartym w formularzach propozycji projektów złożonych przez ich Autorów 
(Wnioskodawców). W przewidzianym terminie mieszkańcy złożyli łącznie 83 projekty,  
z czego 62 projekty osiedlowe i 21 projektów ogólnomiejskich, co sugerowało zwiększone 
zainteresowanie procedurą obywatelską. Weryfikacja merytoryczna, zgodnie z przyjętym  
w zarządzeniu Prezydenta Miasta z dnia 4 lipca 2019 r. harmonogramem, trwała do końca 
lipca 2019 r. Projekty zostały zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji, 
sprawdzono ich uwarunkowania prawne i techniczne. W trakcie oceny merytorycznej, jak 
dotychczas miało to miejsce, analizie poddano kosztorys zgłoszonego przedsięwzięcia.  

Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej, a także  
w efekcie prac Zespołu ds. weryfikacji projektów oraz po zakończeniu procedury 
odwoławczej, pozytywnie zweryfikowano 68 projektów (odpowiednio 13 ogólnomiejskich  
i 55 osiedlowych), które przewidziano do głosowania.  

 
Głosowanie i wyniki głosowania BOBB 2020 

Prezydent Miasta w ww. zarządzeniu Nr ON.0050.497.2019.RM z dnia 4 lipca 2019 r. 
wskazał, iż głosowanie mieszkańców Bielska-Białej na pozytywnie zaopiniowane projekty 
odbędzie się w terminie od 16 września do 1 października 2019 r. Jednocześnie, odrębnym 
zarządzeniem Nr ON.0050.639.2018.RM z dnia 2 września 2019 r., Prezydent Miasta 
wyznaczył trzy punkty głosowania tradycyjnego na pozytywnie zweryfikowane projekty 
złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. oraz określił dni i godziny ich 
funkcjonowania. Nowe reguły głosowania, wynikające z obostrzeń zawartych w ustawie  
o samorządzie gminnym przewidywały, że głosujący otrzymuje tylko jedną kartę do 
głosowania, zgodnie z zasadą równości i bezpośredniości głosowania oraz samodzielnie 
oddaje głos wrzucając do urny we wskazanych punktach głosowania. W ten sposób 
wyeliminowano również budzące wątpliwości głosowanie tradycyjne w imieniu innej osoby, 
które nie zabezpieczało przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych. Biuro Rady 
Miejskiej, realizując postanowienia uchwały oraz zarządzenia Prezydenta Miasta, 
przeprowadziło głosowanie mieszkańców na pozytywnie zweryfikowane projekty. 
Głosowanie tradycyjne oraz elektroniczne trwało po raz pierwszy w historii 16 dni. Wyniki 
głosowania opublikowano w dniu 8 października 2019 r. Na pozytywnie zweryfikowane 
projekty oddano łącznie 13 895 głosów ważnych (w tym na projekty ogólnomiejskie 5 943 
głosy a na projekty osiedlowe 7 952 głosy). W wyniku przeprowadzonego głosowania 
wybrano do realizacji 33 projekty (2 ogólnomiejskie i 31 osiedlowych). Zwycięskie projekty 
zostały przekazane właściwym wydziałom Urzędu Miejskiego i miejskim jednostkom 
organizacyjnym do realizacji w roku 2020 stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta  
Nr ON.0050.738.2019.RM z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wydziałów  
i miejskich jednostek organizacyjnych zobowiązanych do realizacji wybranych  
i zatwierdzonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2020. 

 
Realizacja zwycięskich zadań BOBB 2020 

Na podstawie zarządzenia Nr ON.0050.738.2019.RM Prezydenta Miasta z dnia  
23 października 2019 r., 33 projekty skierowano do realizacji w 2020 r. na łączną kwotę 
5 064 650 zł, z czego 1 406 700 zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie oraz 3 657 950 
zł na zadania osiedlowe. Zakres i stopień realizacji poszczególnych zadań będzie możliwy 
do oceny i weryfikacji po zakończeniu całego roku budżetowania.  
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Zadania osiedlowe 
1. Osiedle Aleksandrowice. Tytuł zadania: "Sięgacz od ul. Olszowej". Koszt realizacji: 100 

tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. 
2. Osiedle Beskidzkie. Tytuł zadania: "Nowoczesna i przyjazna biblioteka na Osiedlu 

Beskidzkim". Koszt realizacji: 115 tys. zł. Realizator: Książnica Beskidzka. 
3. Osiedle Biała Krakowska. Tytuł zadania: "Zabawa i edukacja dla wszystkich przy SP  

nr 18". Koszt realizacji: 150 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. 
4. Osiedle Biała Północ. Tytuł zadania: "Budowa warowni – nowoczesnego zestawu 

zabawowo-sprawnościowego". Koszt realizacji: 120 tys. zł. Realizator: Wydział 
Gospodarki Miejskiej. 

5. Osiedle Biała Wschód. Tytuł zadania: "Modernizacja ogródka jordanowskiego  
(ul. Wyzwolenia)". Koszt realizacji: 150 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. 

6. Osiedle Bielsko Południe. Tytuł zadania: "Przebudowa i doposażenie istniejącego placu 
zabaw oraz przebudowa ciągów pieszych". Koszt realizacji: 101 600 zł. Realizator: 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

7. Osiedle Dolne Przedmieście. Tytuł zadania: "Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy 
ul. Struga". Koszt realizacji: 130 850 zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. 

8. Osiedle Górne Przedmieście. Tytuł zadania: "Modernizacja ciągów pieszo-jezdnych  
w rejonie ul. Czystej i ul. Piotra Skargi". Koszt realizacji: 139 tys. zł. Realizator: Wydział 
Gospodarki Miejskiej. 

9. Osiedle Grunwaldzkie. Tytuł: "INTEGRACJA – Zakup książek i wyposażenia dla Filii 
Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Grunwaldzkim". Koszt realizacji: 70 tys. 
zł. Realizator: Książnica Beskidzka. 

10. Osiedle Hałcnów. Tytuł zadania: "Nasza Planeta Ziemia". Koszt realizacji: 105 500 zł. 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. 

11. Osiedle Kamienica. Tytuł zadania: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej". Koszt 
realizacji: 150 tys. zł. Realizator: Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

12. Osiedle Karpackie. Tytuł zadania: "Rekarpackie". Koszt realizacji: 150 tys. zł. Realizator: 
Wydział Gospodarki Miejskiej.  

13. Osiedle Komorowice Krakowskie. Tytuł zadania: "Od przedszkolaka do książkoczytaka –
wspólnie rozwijamy centra oświatowo-kulturalne w naszej dzielnicy". Koszt realizacji:  
25 tys. zł. Realizator: Książnica Beskidzka. 

14. Osiedle Komorowice Krakowskie. Tytuł zadania: "W zdrowym ciele, zdrowy duch. 
Tworzymy przestrzeń do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i ułatwiamy 
dostęp rodziców do placówki". Koszt realizacji: 125 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd 
Oświaty. 

15. Osiedle Komorowice Śląskie. Tytuł zadania: "Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej oraz 
modernizacja rzutni do pchnięcia kulą na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy  
ul. Mazańcowickiej 34". Koszt realizacji: 75 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. 

16. Osiedle Komorowice Śląskie. Tytuł zadania: "Ratujemy, współpracujemy, działamy, 
uczymy – OSP Komorowice Śląskie". Koszt realizacji: 75 tys. zł. Realizator: Wydział 
Zarządzania Kryzysowego. 

17. Osiedle Kopernika. Tytuł zadania: "Budowa nowych miejsc postojowych dla 
mieszkańców Osiedla Kopernika". Koszt realizacji: 150 tys. zł. Realizator: Wydział 
Gospodarki Miejskiej. 

18. Osiedle Leszczyny. Tytuł zadania: "Bezpieczne Leszczyny". Koszt realizacji: 107 500 zł. 
Realizator: Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

19. Osiedle Lipnik. Tytuł zadania: "Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku". Koszt 
realizacji: 150 tys. zł. Realizatorzy: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Książnica 
Beskidzka, Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

20. Osiedle Mieszka I. Tytuł zadania: "Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I". 
Koszt realizacji: 150 tys. zł. Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

21. Osiedle Mikuszowice Krakowskie. Tytuł zadania: " Budowa placu zabaw przy 
przedszkolu publicznym nr 33 w Bielsku-Białej". Koszt realizacji: 139 500 zł. Realizator: 
Miejski Zarząd Oświaty. 
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22. Osiedle Mikuszowice Śląskie. Tytuł zadania: Rozbudowa "Centrum Integracji 
Mieszkańców Dzielnicy". Koszt realizacji: 150 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki 
Miejskiej. 

23. Osiedle Piastowskie. Tytuł zadania: "Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem 
dojścia i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim". Koszt realizacji: 149 tys. zł. 
Realizator: Wydział Inwestycji. 

24. Osiedle Polskich Skrzydeł. Tytuł zadania: "Modernizacja traktu pieszego na Osiedlu 
Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego 
wzdłuż budynku nr 9". Koszt realizacji: 140 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki 
Miejskiej. 

25. Osiedle Słoneczne. Tytuł zadania: "Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej na 
osiedlu Słonecznym. Wykonanie toru do jazdy na wrotkach, rolkach, nartorolkach, 
segwayach". Koszt realizacji: 150 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Dróg. 

26. Osiedle Stare Bielsko. Tytuł zadania: "Stare Bielsko – Bezpieczeństwo i Kultura". Koszt 
realizacji: 150 tys. zł. Realizatorzy: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Miejski Dom 
Kultury.  

27. Osiedle Straconka. Tytuł zadania: "Remont toalet i zaplecza kuchennego przy sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka / Zakup dla filii Książnicy 
Beskidzkiej – Biblioteka w Straconce, książek, urządzeń i materiałów wg listy". Koszt 
realizacji: 150 tys. zł. Realizatorzy: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Książnica 
Beskidzka. 

28. Osiedle Wapienica. Tytuł zadania: "PUMPTRACK – tor rowerowy z zakrętami i muldami 
dla dzieci i młodzieży w Wapienicy". Koszt realizacji: 60 tys. zł. Realizator: Bielsko-
Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

29. Osiedle Wojska Polskiego. Tytuł zadania: "Pracownia językowa na 6". Koszt realizacji: 
100 tys. zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. 

30. Osiedle Złote Łany. Tytuł zadania: "Zakup nowości wydawniczych, sprzętu 
edukacyjnego, organizacja spotkań autorskich dla dorosłych i dzieci dla Filii Książnicy 
Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany". Koszt realizacji: 30 tys. zł. Realizator: Książnica 
Beskidzka. 

31. Osiedle Złote Łany. Tytuł zadania: "Dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Złote 
Łany". Koszt realizacji: 100 tys. zł. Realizator: Wydział Gospodarki Miejskiej. 

 
Zadania ogólnomiejskie 
1. Tytuł zadania: "Rodzinny park odkrywców". Koszt realizacji: 750 tys. zł. Realizator: 

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
2. Tytuł zadania: "Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach  

i przedszkolach". Koszt realizacji: 656 700 zł. Realizator: Miejski Zarząd Oświaty. 
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METODOLOGIA

DANE ZAWARTE W RAPORCIE POCHODZĄ Z BADANIA „BADANIE 
OPINII I POSTAW MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ”, KTÓRE 
ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ 
SAMORZĄDOWYCH.

 4

CZAS REALIZACJI MIEJSCE REALIZACJI

29 LIPCA - 1 SIERPNIA 2019 R. MIASTO BIELSKO-BIAŁA  
(WOJ. ŚLĄSKIE)

http://www.badaniasamorzadowe.pl
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METODOLOGIA

 5

DOBÓR PRÓBY: JEDNOSTKI BADANIA:

LOSOWO-KWOTOWY*

*STRUKTURA PRÓBY TOŻSAMA ZE STRUKTURĄ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, WIEK I MIEJSCE ZAMIESZKANIA (DANE WG GUS).  

WIELKOŚĆ PRÓBY: METODA ZBIERANIA  
DANYCH: 

PEŁNOLETNI MIESZKAŃCY  
BIELSKA-BIAŁEJ

N=500** CATI***

**PRZY PRZYJĘCIU STANDARDOWEGO POZIOMU UFNOŚCI 95%, SZACOWANEJ WIELKOŚCI FRAKCJI (0,54 DO 0,46) ORAZ REALIZACJI BADANIA Z 500 RESPONDENTAMI, 
MAKSYMALNY BŁĄD STATYSTYCZNY WYNOSI 4,3%.

***BADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE METODĄ TELEFONICZNĄ, STANDARYZOWANYCH WYWIADÓW KWESTIONARIUSZOWYCH WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO (CATI).
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ŹRÓDŁA CZERPANIA INFORMACJI
Z JAKIEGO ŹRÓDŁA NAJCZĘŚCIEJ DOWIADUJE SIĘ PAN(I) O WYDARZENIACH (NP. 

KULTURALNYCH, SPORTOWYCH) W MIEŚCIE?  
*Można było wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi
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70,24%
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ŹRÓDŁA CZERPANIA INFORMACJI

✴ RADIO LOKALNE 

✴OGŁOSZENIA O IMPREZACH 

✴ WIADOMOŚCI TVP I INTERNET 

✴ INTERNET, TVN 

✴ Z INTERNETU OGÓLNEGO I GAZETY 
WYBORCZEJ  
 

✴ NIE DOWIADUJĘ SIĘ 

✴ TVP INFO 

✴ Z TELEWIZJI PUBLICZNEJ 

✴ Z RADIA OGÓLNOKRAJOWEGO 

✴ PRACA W URZĘDZIE MIEJSKIM 

 8

PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
PROSZĘ OCENIĆ, W JAKIM STOPNIU JEST PAN/PANI ZADOWOLONY/ZADOWOLONA Z 

WARUNKÓW ŻYCIA W BIELSKU-BIAŁEJ?

 9
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3,52%
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Oferta usług kulturalnych

Dostęp do obiektów i 
terenów sportu i rekreacji

Dostęp do usług  
oświatowych dla dzieci

Tereny zielone i  
środowisko naturalne

Rynek pracy

Jakość usług w  
urzędach, instytucjach

Jakość komunikacji  
publicznej

Infrastruktura drogowa

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

8,22%

4,98%

2,92%

1,94%

1,36%

1,47%

0,94%

0,75%

14,52%

6,45%

4,43%

5,16%

4,33%

3,12%

3,91%

3,10%

31,67%

25,52%

26,15%

24,37%

22,18%

17,62%

16,91%

15,58%

31,74%

40,25%

44,78%

44,62%

37,40%

45,96%

41,56%

38,62%

13,85%

22,80%

21,72%

23,91%

34,73%

31,83%

36,68%

41,95%

Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Zdecydowanie źle

www.badaniasamorzadowe.pl

KLUCZOWE OBSZARY W MIEŚCIE
PROSZĘ OKREŚLIĆ NA SKALI OD 1 DO 5 WARUNKI ŻYCIA W BIELSKU-BIAŁEJ W 

NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH, GDZIE 1 OZNACZA ZDECYDOWANIE ŹLE, 3 ANI DOBRZE, ANI 
ŹLE, A 5 ZDECYDOWANIE DOBRZE:

 10
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ATRAKCYJNOŚĆ MIASTA
PROSZĘ WSKAZAĆ ELEMENTY, KTÓRE PANA/PANI ZDANIEM STANOWIĄ 

O ATRAKCYJNOŚCI BIELSKA-BIAŁEJ WZGLĘDEM INNYCH MIAST. 
*Można było wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi
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Inne

2,22%

16,1%17,28%

28,06%
32,84%33,13%35,14%

94,35%
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ATRAKCYJNOŚĆ MIASTA

✴ DUŻA ILOŚĆ KWIATÓW, SPOKOJNE 
ULICE 

✴ WIELOKULTUROWOŚĆ 

✴ SPOKOJNE MIASTO 

✴ MAŁE MIASTO NIE MA KORKÓW 

✴ MAŁE BEZROBOCIE  

✴ ROZBUDOWANA INFRASTRUKTURA 

✴ BEZPIECZNE MIASTO 

✴ INFRASTRUKTURA DROGOWA 

✴ SKUTECZNA INTERWENCJA MIASTA, 
UŁATWIENIE DOSTĘPU DO MIEJSC 
KULTURALNYCH

 12

PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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DROGOWNICTWO I KOMUNIKACJA MIEJSKA
PROSZĘ WSKAZAĆ NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁANIA W OBSZARZE DROGOWNICTWA I 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, KTÓRYCH PANA/PANI ZDANIEM NAJBARDZIEJ POTRZEBA W 
BIELSKU-BIAŁEJ. 

*Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
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Wsparcie działań  
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linii kolejowych

Zwiększenie liczby  
nocnych kursów  
autobusów MZK

„Aktywne buspasy”  
na wybranych  

ulicach 

Uelastycznienie oferty 
biletów komunikacji  

miejskiej oraz  
sposobu płatności 

Budowa centrów 
przesiadkowych

Inne

3,46%3,89%

8,82%9,38%
12,93%13,79%

16,60%

34,51%
37,24%

44,85%
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DROGOWNICTWO I KOMUNIKACJA MIEJSKA

✴ ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIENNYCH 
AUTOBUSÓW 

✴ WSZYSTKO IDEALNE 

✴ INNA FORMA KOMUNIKACJI NP. 
TRAMWAJE 

✴ POZBYCIE SIĘ SAMOCHODÓW Z 
CENTRUM MIASTA, POPRAWA 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

✴ WIĘKSZE STREFY DLA PIESZYCH W 
MIEŚCIE BEZ POJAZDÓW W CENTRACH 
MIASTA 

✴ BUDOWA POBOCZY, SZERSZE DROGI 

✴ DOPRECYZOWANIE NATĘŻENIA RUCHU 
W DNI POWSZEDNIE I DNI WOLNE DO 
DZIAŁANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

 14

PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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EDUKACJA
PROSZĘ WSKAZAĆ NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁANIA W OBSZARZE EDUKACJI, KTÓRYCH 

PANA/PANI ZDANIEM NAJBARDZIEJ POTRZEBA  
W BIELSKU-BIAŁEJ. 

*Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
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8,96%

24,03%
26,25%27,20%27,60%

28,81%

33,52%

http://www.badaniasamorzadowe.pl


www.badaniasamorzadowe.pl

EDUKACJA

✴ SZKOLNICTWO WYŻSZE - POTRZEBNE 
PODNIESIENIE POZIOMU NAUCZANIA, 
POZIOM JEST ZA NISKI I LUDZIE 
UCIEKAJĄ Z BIELSKA-BIAŁEJ 

✴ MONITORING SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

✴ UNORMOWANIE SYSTEMU EDUKACJI 

✴ DOSTOSOWANIE SZKÓŁ DO OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEŻDŻĄCYCH NA 
WÓZKACH  

✴ ZABEZPIECZENIE OFERTY DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY W OKRESIE WAKACJI
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PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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USŁUGI KOMUNALNE
PROSZĘ WSKAZAĆ NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁANIA W OBSZARZE USŁUG 

KOMUNALNYCH, KTÓRYCH PANA/PANI ZDANIEM NAJBARDZIEJ POTRZEBA W 
BIELSKU-BIAŁEJ. 

*Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
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5,14%

19,59%

26,25%

35,36%
37,98%

52,64%
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USŁUGI KOMUNALNE

✴ WYMIANA CHODNIKÓW  

✴ POPRAWA JAKOŚCI USŁUG KOSZENIA 
TRAWNIKÓW 

✴ NOWOCZESNE WYSYPISKO 

✴ POPRAWA CEN ZA CIEPŁOWNICTWO 

✴ WSZYSTKO JEST DOBRZE 

✴ OCZYSZCZANIE ULIC, STUDZIENKI 

✴ ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI ODBIORU 
ODPADÓW 

✴ ZNEUTRALIZOWANIE ZAPACHÓW Z 
GŁÓWNEGO ŚMIETNISKA
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PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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OCHRONA ŚRODOWISKA
PROSZĘ WSKAZAĆ NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁANIA W OBSZARZE OCHRONY 

ŚRODOWISKA, KTÓRYCH PANA/PANI ZDANIEM NAJBARDZIEJ POTRZEBA W BIELSKU-
BIAŁEJ. 

*Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
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Inne

1,26%
5,14%

11,84%
15,74%16,12%

19,78%

26,46%

33,26%

59,99%
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OCHRONA ŚRODOWISKA

✴ CZĘŚCIEJ ŚMIECI ZABIERAĆ 

✴ ZWRÓCENIE UWAGI LUDZIOM, ABY NIE 
PALILI ŚMIECI 

✴ OGRANICZENIE SAMOCHODÓW 
 
 
 

✴ TĘŻNIA 

✴ USUWANIE NIEBEZPIECZNYCH, 
STARYCH DRZEW 

✴ SEGREGACJA ŚMIECI
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PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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ESTETYKA I CZYSTOŚĆ
PROSZĘ WSKAZAĆ NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY ESTETYKI I 
CZYSTOŚCI, KTÓRYCH PANA/PANI ZDANIEM NAJBARDZIEJ POTRZEBA W BIELSKU-

BIAŁEJ. 

*Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
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4,57%

18,54%
23,08%

32,93%

47,68%

53,00%
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ESTETYKA I CZYSTOŚĆ

✴ WSZYSTKO JEST W PORZĄDKU 

✴ U NAS W MIEŚCIE JEST DOŚĆ CZYSTO 

✴ ESTETYKA WZGÓRZA MIASTA POD 
WZGLĘDEM WITRYN SKLEPOWYCH 

✴ CO DO CZYSTOŚCI, TO SĄ KOSZE I 
OPRÓŻNIANE SĄ BARDZO STARANNIE, NIE 
MAMY PROBLEMÓW NIGDY 

✴WYZNACZENIE MIEJSC DO SPACERÓW Z 
PSEM 

✴ KARY ZA ŚMIECENIE, NIEUCHRONNOŚĆ 
KARY 

✴ SPRZĄTANIE CHODNIKÓW W OKRESIE 
ZIMOWYM 

✴ NASILENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH 
DLA LUDZI W CELU CZYSZCZENIA 
ŚRODOWISKA
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PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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KULTURA
PROSZĘ WSKAZAĆ NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁANIA W ZAKRESIE KULTURY, KTÓRYCH 

PANA/PANI ZDANIEM NAJBARDZIEJ POTRZEBA  
W BIELSKU-BIAŁEJ. 

*Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
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4,60%
6,70%

9,11%

16,82%18,57%
21,52%22,41%

25,37%

52,77%
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KULTURA

✴ ŻEBY W NASZYM TEATRZE BYŁO 
WIĘCEJ SZTUKI KLASYCZNEJ, W TYM 
OBSZARZE MAM NIEDOSYT 

✴ TEATR 

✴ NIE KORZYSTAM Z USŁUG 
KULTURALNYCH JA TYLKO CHODZĘ DO 
KINA CZASAMI 

✴ WSZYSTKO JEST W ILOŚCI 
WYSTARCZAJĄCEJ 

✴ NIEPOTRZEBNE ZLIKWIDOWANIE KILKU 
KIN, NIE POWINNO ICH BYĆ TAK MAŁO 

✴  NIE WIEM, BIELSKO JEST MAŁYM 
MIASTEM I WSZYSTKO JEST DOBRZE 
ZORGANIZOWANE
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PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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OFERTA SPORTOWO-REKREACYJNA
PROSZĘ WSKAZAĆ NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁANIA W ZAKRESIE OFERTY SPORTOWO-

REKREACYJNEJ, KTÓRYCH PANA/PANI ZDANIEM NAJBARDZIEJ POTRZEBNA W 
BIELSKU-BIAŁEJ. 

*Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
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3,93%

21,49%

30,29%
33,02%34,52%

47,30%
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OFERTA SPORTOWO-REKREACYJNA

✴ CAŁE MIASTO POWINNO BYĆ W 
ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH 

✴ BUDOWA LODOWISKA 

✴ PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 

✴ MIEJSCA DO ĆWICZEŃ DLA AMATORÓW 
I IMPREZY SPORTOWE DLA NICH 

✴ NIEPOTRZEBNIE ZA STADION PŁACĄ 
OSOBY, KTÓRE NA NIEGO NIE CHODZĄ  

✴ NIE MAM ZDANIA, NIE UCZESTNICZĘ W 
TAKIEGO TYPU WYDARZENIACH, SAMA 
SOBIE ORGANIZUJĘ 

✴ WSZYSTKO JUŻ JEST
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PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PROSZĘ WSKAZAĆ NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI 

MIESZKANIOWEJ, KTÓRYCH PANA/PANI ZDANIEM NAJBARDZIEJ POTRZEBA W 
BIELSKU-BIAŁEJ. 

*Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
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2,89%

23,46%24,69%25,87%

47,51%

56,31%
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA

✴ TANIE MIESZKANIA 

✴ MIESZKANIA DLA MŁODYCH 

✴ MIESZKANIA DLA LUDZI MŁODYCH 

✴ BRAK ODPOWIEDNICH WYKŁADOWCÓW 
NA UCZELNIACH, NIEPOTRZEBNE 
LIKWIDOWANIE SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
(BRAK FACHOWCÓW)
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PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:

http://www.badaniasamorzadowe.pl


www.badaniasamorzadowe.pl

PRIORYTETY MIESZKAŃCÓW
KTÓRE PANA/PANI ZDANIEM OBSZARY POWINNY BYĆ SZCZEGÓLNIE WSPIERANE W 

NASZYM MIEŚCIE? 

*Można było wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi
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Inne

1,60%

7,12%

12,57%12,93%13,00%
15,09%15,78%16,01%16,13%

22,75%24,21%25,64%

30,36%

41,73%
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PRIORYTETY MIESZKAŃCÓW

✴ CZYSTOŚĆ POWIETRZA 

✴ TRUDNO POWIEDZIEĆ 

✴ WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 
 
 
 
 

✴ ZDROWIE 

✴ WALKA ZE SMOGIEM 

✴ MIESZKAŃCY
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PRZYKŁADY INNYCH ODPOWIEDZI:
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KIERUNEK ROZWOJU
W JAKIM KIERUNKU PANA(I) ZDANIEM BIELSKO-BIAŁA POWINNA SIĘ 

ROZWIJAĆ W PRZYSZŁOŚCI? 

*Można było wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi
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               Bielsko-Biała, 10 marca 2020 r. 
ON.II.0008.1.2020 
 
 

SPRAWOZDANIE  
 

Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W 2019 ROKU  
PODJĘTYCH W LATACH 1997-2019 

 (stan na 31 grudnia 2019 r.) 
 

UCHWAŁA NUMER 

Z DNIA 
W SPRAWIE SPOSÓB REALIZACJI 

WYDZIAŁ 

REALIZUJĄCY 

XL/481/1997 
14 stycznia  

1997 r. 

W sprawie kierunków 
działania w zakresie 

poprawy stanu zdrowia 
mieszkańców  
Bielska–Białej  

i Programu Polityki 
Zdrowotnej Miasta. 

Zrealizowane w 2019 r. zadania to: 

1. Kontynuowana była realizacja badań profilaktycznych w kierunku: 
- chorób układu krążenia (oznaczanie we krwi poziomu cholesterolu, LDL, HDL, 

trójglicerydów, cukru, pomiar RR, określenie indeksu masy ciała). W 2019 r. 
wykonanych zostało 740 badań. 

- nowotworów płuc i gruźlicy płuc (Rtg płuc wraz z opisem). W 2019 r. wykonanych 
zostało 539 badań.  

- raka jajnika (określenie markera nowotworowego CA 125 we krwi). W 2019 r. 
wykonanych zostało 970 badań. 

- raka prostaty (określenie poziomu markera nowotworowego PSA we krwi).  
W 2019 r. wykonanych zostało 795 badań. 

Realizacja badań połączona była z edukacją zdrowotną osób zgłaszających się do 
badań. Osoby, u których wykryte zostały nieprawidłowości zostały poinformowane  
o konieczności kontroli lekarskiej. W 2019 r. ww. badania realizowane były przez 
podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej. 
Koszt: 121.719,08 zł. 

2.Edukacja zdrowotna mieszkańców Bielska-Białej - w ramach zadania 
wyemitowanych zostało 9 audycji radiowych w Radio Bielsko, które zostały 
przygotowane z udziałem specjalistów nauk medycznych i innych. Specjaliści po 
zakończeniu audycji pełnili 30 minutowy dyżur telefoniczny, podczas którego 

PS 
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radiosłuchacze mieli możliwość zadania pytań bezpośrednio do specjalisty. 
Ponadto osoby biorące udział w audycji przygotowywały artykuły z zakresu 
omawianej tematyki, które rozpowszechnione były wśród mieszkańców Bielska–
Białej za pośrednictwem strony internetowej tut. Urzędu i/lub Magazynu 
Samorządowego „W Bielsku-Białej”. 
Tematyka audycji: 

 problematyka depresji w związku ze Światowym Dniem Walki z Depresją, 

 profilaktyka gruźlicy w związku ze Światowym Dniem Walki z Gruźlicą,  

 szkodliwość palenia tytoniu w związku Światowym Dniem bez Tytoniu, 

 „Bezpieczne wakacje także dla skóry”, 

 profilaktyka chorób serca w związku ze Światowym Dniem Serca, 

 profilaktyki zdrowia psychicznego w związku ze Światowym Dniem Zdrowia 
Psychicznego, 

 problematyka nadwagi i otyłości w związku ze Światowym Dniem Walki  
z Otyłością, 

 problematyka cukrzycy w związku ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą, 

 problematyka HIV/AIDS w związku ze Światowym Dniem Walki z AIDS. 
Koszt: 20.952,00 zł. 

3.W 2019 r. Miasto Bielsko-Biała było organizatorem, wspólnie z powiatami: bielskim, 
cieszyńskim i żywieckim VIII edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu 
Psychicznym skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada 
została objęta patronatem naukowym przez Akademię Techniczno-Humanistyczną 
w Bielsku-Białej. Uczelnia została także zaproszona do współpracy w zakresie 
merytorycznym (przygotowanie materiałów edukacyjnych, pytań, udział w pracach 
jury). Olimpiada przebiegała w trzech etapach: szkolnym – 1 października 2019 r., 
powiatowym - 25 października 2019 r. oraz regionalnym – 21 listopada 2019 r.  
W 2019 r. Miasto Bielsko-Biała dodatkowo organizowało finał Olimpiady z udziałem 
uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości, przedstawicieli wszystkich samorządów 
biorących udział w  organizacji przedsięwzięcia. Łącznie w VIII edycji ROWoZP 
wzięło udział 568 uczniów z 32 szkół funkcjonujących na terenie powiatów 
biorących udział w konkursie, w tym z terenu Miasta Bielska-Białej - 111 uczniów  
z 7 szkół. Laureaci etapu powiatowego i regionalnego otrzymali nagrody i dyplomy, 
a pozostali uczestnicy tych etapów upominki. Koszt: 4.912,99 zł. 

4.Udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka organizowanym przez 
Studenckie Koło Naukowego Onkoma przy Klinice Gastoenterologii Onkologicznej  
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w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie. 
Program obejmuje realizację jednej lekcji edukacyjnej w klasach 7-8 szkół 
podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych zgodnie z przygotowanym 
scenariuszem, w roku szkolnym 2019/2020. Ponadto w ramach programu  
w 2020 r., po otrzymaniu od organizatorów programu stosownych materiałów 
edukacyjnych, prowadzona będzie edukacja zdrowotna mieszkańców  
Bielska-Białej. Bezkosztowo. 

5. Udział w kampanii społecznej pn. „Bezpieczna Autostrada” zorganizowanej przez 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa we współpracy z Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Podczas eventu przekazany został defibrylator AED, ufundowany przez 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa. W ramach kampanii prowadzona była 
edukacja w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, pokazy udzielania 
pierwszej pomocy i użycia defibrylatora AED. Ponadto mieszkańcy miasta mogli 
skorzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego, pulsu, zawartości tlenu 
we krwi, masażu karku oraz sprawdzenia reakcji po spożyciu alkoholu (alkogogle)  
i środków psychoaktywnych (narkokogle). Defibrylator AED został umieszczony  
w specjalnej skrzynce, która zlokalizowana jest na pl. Bolesława Chrobrego  
(przy wejściu do windy). Bezkosztowo. 

6. Udział w kampanii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Bielsku-Białej pn. „Brązowo, ale czy zdrowo”, której celem było  kształtowanie 
postaw prozdrowotnych związanych z bezpiecznym korzystaniem z promieni 
słonecznych. W ramach kampanii rozpowszechnione zostały materiały 
informacyjno-edukacyjne (ulotki, plakaty), a także zamieszczono stosowną 
informację o kampanii na stronie internetowej tut. Urzędu.  

7. W 2019 r., po raz dwunasty organizowana była kampania pod nazwą  Europejski 
Dzień Wiedzy o Antybiotykach, w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra 
Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”.  
W związku z przystąpieniem Miasta Bielska-Białej do ww. kampanii, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego została zamieszczona stosowna informacja, 
natomiast materiały edukacyjne (ulotki  plakaty), pozyskane z Narodowego 
Instytutu Leków, zostały rozpowszechnione w Żłobku Miejskim, gminnych 
przedszkolach, szkołach, jednostkach pomocy społecznej, Bielsko-Bialskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Biurze Obsługi Interesanta UM w Bielsku-Białej.  
Bezkosztowo. 
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8. Realizacja przez ŚDS „Podkowa” projektów z zakresu zdrowia psychicznego 
„Podejdź bliżej ...” i „Pożegnanie lata” skierowanych do osób przewlekle 
psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów, 
pracowników merytorycznych instytucji pomocowych z terenu Bielska-Białej. 
Celem projektów była aktywizacja osób niepełnosprawnych, w tym osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, integracja środowiska, zapobieganie 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz promowanie działań  
o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z zakresu zdrowia psychicznego. 
Koszt: 17.050,00 zł. 

9. Realizacja przez Filię Integracyjną Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej projektu  
pn. „Biblioteka jako miejsce przyjazne dzieciom ze spektrum autyzmu", 
skierowanego do osób z autyzmem i ich rodziców/opiekunów. Celem projektu jest 
angażowanie osób dotkniętych autyzmem w działania edukacyjne korzystnie 
wpływające na rehabilitację tych osób i proces przystosowania społecznego, 
stworzenie miejsca przyjaznego osobom z autyzmem, promowanie działań  
o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z obszaru wiedzy o autyźmie. W Filii 
Książnicy Beskidzkiej prowadzone są zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci 
uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi gdzie liczną grupę 
stanowią dzieci dotknięte autyzmem. W ramach projektu zakupione zostało 
stosowne doposażenie do profesjonalnego prowadzenia zajęć. Koszt: 5.236,00 zł. 

10.Miasto Bielsko-Biała przekazało dotację na częściowe pokrycie kosztów 
poczęstunku podczas obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa 
zorganizowanego przez Oddział Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.  
Koszt: 2.500,00 zł. 

11.Druk informatora dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. W 2019 roku 
uaktualniony został informator z 2018 r. i poszerzony o informacje dotyczące osób 
starszych. Wydrukowanych zostało 2500 egzemplarzy informatora, które 
rozpowszechnione zostaną w 2020 r. wśród mieszkańców Bielska-Białej.  
Koszt: 11.316,00 zł. 

12.Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia m.in.: 
„Śmiertelne sposoby na życie - bulimia, anoreksja”, „Jesteś tym co jesz”, „Energy 
drink nie doda ci skrzydeł”, „Stop kłamstwom o E-papierosach” Materiały zostały 
przekazane szkołom oraz innym placówkom w celu wykorzystania do prowadzenia 
działań profilaktycznych. Koszt: 1.600,00 zł. 

13.Dofinansowanie inicjatyw własnych szkół w zakresie promocji zdrowia. 



5 

Dofinansowanie otrzymały 4 szkoły na realizację m.in. warsztatów propagujących 
zdrowy styl życia, spotkania z dietetykiem, warsztaty kulinarne, konkursy 
propagujące zdrowe odżywianie, unikanie używek. Zorganizowano liczne 
spotkania aktywizujące dzieci i młodzież ukazując ważną rolę sportu, aktywności 
fizycznej oraz zdrowego odżywiania w życiu człowieka. Jedna ze szkół 
zorganizowała warsztaty kosmetyczne (wyrób naturalnych kosmetyków)j. Ogólny 
koszt zadania 1.937,00 zł. 

14.Współpraca z organizacjami pozarządowymi.  
W „Programie współpracy Gminy Bielsko-Biała 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” – zostały 
zapisane następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

 „Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań 
prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych”, 

 „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie 
chorych”. 

Na realizację ww. zadań dotacje w łącznej wysokości 78.500,00 zł, otrzymały 
następujące podmioty: 
- Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej: 

Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby 
nowotworowej – wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Udzielanie 
wsparcia psychicznego chorym i ich rodzinom, edukacja wolontariuszy i rodzin  
w zakresie opieki nad chorym;  
- Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki”: 
Prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej i zajęć ruchowych na sali  
i na basenie, prelekcje specjalistów, spotkania wolontariuszek ochotniczek  
z pacjentkami leczonymi w Beskidzkim Centrum Onkologii-Szpitalu Miejskim 
w Bielsku-Białej i prowadzenie rozmów wspierających z kobietami przed  
i po operacji piersi, spotkania szkoleniowo-dyskusyjne ochotniczek z psychologiem 
koordynującym ich pracę w BCO-SM, spotkania dla kobiet po diagnozie i „młodych 
stażem po operacji” oraz ich rodzin, cotygodniowy dyżur przy telefonie zaufania. 
Przeprowadzono także spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej,  
w której wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Bielska-Białej. 
Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
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publicznego, dofinansowane zostały dwa projekty: 
- „Klub Integracyjny „Na Złotych” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  

w ramach, którego zorganizowanych zostało 14 spotkań z udziałem psychologa  
i przy współpracy wolontariuszy i pracowników Fundacji, w tym wycieczka  
do muzeum w Pszczynie, wyjście do kina, prelekcje tematyczne „Muzyka 
współczesna” i „Geografia świata”. Podczas pozostałych spotkań realizowane 
były tematy wprowadzane przez uczestników lub moderatora, między innymi 
rozmowy dotyczące własnych zainteresowań, możliwości aktywnego spędzania 
czasu, dzielenie się trudniejszymi doświadczeniami i wsparcie w grupie.  
W czasie prelekcji przygotowanych przez uczestników prowadzący koordynował 
przebieg spotkań zachęcając do aktywnego udziału wszystkich biorących w nich 
udział. W czasie zajęć klubowych uczestnicy mieli też możliwość obejrzenia 
slajdów, zdjęć albumowych oraz brali udział w zorganizowanych grach  
i aktywizujących rozrywkach umysłowych. Adresatami projektu były osoby  
z zaburzeniami psychicznymi.  

- „Akcja informacyjno-edukacyjna na temat niebezpieczeństwa uzależnienia  
od Internetu. Spotkania z młodzieżą „Nie wypada nie pomagać”. Projekt 
obejmował zorganizowanie dwóch dwugodzinnych spotkań z młodzieżą szkół 
ponadpodstawowych z Bielska-Białej, na temat niebezpieczeństw związanych  
z nadmiernym korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież. Projekt 
realizowany był przy współudziale pedagoga resocjalizacji, certyfikowanego 
specjalisty psychoterapii uzależnień oraz lekarza psychiatry, psychoterapeuty, 
biegłego sądowego w zakresie uzależnień.  

Koszt dofinansowania ww. projektów 12.900,00 zł. 

XL/482/97 
14 stycznia  

1997 r. 

W sprawie 
przystąpienia Gminy 

Bielsko–Biała  
do Stowarzyszenia 

Zdrowych Miast 
Polskich. 

Miasto Bielsko-Biała zostało przyjęte do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 
uchwałą nr 2/97 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich  
z 3 kwietnia 1997 r., w sprawie przyjęcia nowych członków.  
W 2019 roku: 
- Przygotowana została coroczna ewaluacja programu „Zdrowe Miasto”,  

w zakresie dotyczącym miasta Bielska-Białej. Narzędziem stosowanym  
w ewaluacji programu jest ankieta, opracowana przez Stowarzyszenie Zdrowych 
Miast Polskich, na podstawie materiałów Światowej Organizacji Zdrowia. 
Ewaluacji programu „Zdrowe Miasto” w Polsce dokonuje Stowarzyszenie 
Zdrowych Miast Polskich, na podstawie ww. ankiety, otrzymanej z miast 
członkowskich Stowarzyszenia. 

PS 
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- Przeprowadzony został konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast 
Polskich”, który co roku jest ogłaszany przez Stowarzyszenie dla miast 
członkowskich. W 2019 roku Stowarzyszenie ustaliło dwa tematy konkursowe: 
„Zdrowie w każdym wieku” oraz „Zdrowie i środowisko”. 
Informacja o konkursie została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 
oraz przekazana do miejskich jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń  
i in. podmiotów. Z terenu Bielska-Białej do konkursu przystąpiło pięć podmiotów, 
których wnioski zostały przesłane do Biura Stowarzyszenia mieszczącego się  
w Łodzi. Decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia 
Zdrowych Miast Polskich, spośród wniosków zgłoszonych z terenu Bielska-Białej 
żaden nie otrzymał dofinansowania w konkursie. 

- Uiszczona została składka członkowska za 2019 rok, w wysokości 3.773,11 zł 
(0,022 zł  od 1 mieszkańca. Liczba mieszkańców Bielska-Białej na dzień  
31 grudnia 2017 roku wynosiła 171.505 osób). 

Wzięto udział w XXVIII Konferencji Zdrowych Miast Polskich, która odbyła się  
w Krakowie, od 25 do 27 września 2019 r. Tematem przewodnim Konferencji było 
„Dlaczego warto być Zdrowym Miastem ? Jak poprawić warunki zdrowotne miast, tj. 
stan zdrowia ich mieszkańców oraz warunki środowiskowe”. 

XLVI/531/1997 
17 czerwca  

1997 r. 

W sprawie 
wprowadzenia ochrony 

indywidualnej  
w drodze uznania za 
pomniki  przyrody. 

Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. Zlecona została opinia dendrologiczna dotycząca 
stanu fitosanitarnego grupy drzew - lip drobnolistnych rosnących w otoczeniu kościoła 
przy ul. Wyzwolenia 336 w Bielsku-Białej. 

OS 

L/755/2001 
6 listopada  

2001 r. 

W sprawie utworzenia 
zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego 
„Dolina Wapienicy”  

w Bielsku-Białej  
i wprowadzenia 

zakazów na terenie 
tego zespołu. 

Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. 

OS 
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LVI/885/2002 
5 marca 2002 r. 

Zmiana: 
XLIX/1142/2009 

17 listopada  
2009 r. 

W sprawie użyczenia 
przez Gminę Bielsko-
Biała na okres 10 lat 
nieruchomości ozn. 

jako dz. 27/27 o pow. 
1675 m² zabudowanej 

budynkiem 
mieszkalnym 

jednorodzinnym 
położonym  

w Bielsku-Białej przy 
ul. Sobieskiego 446. 

Przygotowanie nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz 
CARITAS Diecezji Bielsko-Żywieckiej na działalność statutową. Uchwała zostanie 
uchylona. 

MGR 

LVI/887/2002 
5 marca 2002 r. 

Zmiana: 
XXIII/724/2004 

20 stycznia  
2004 r. 

XLV/902/2018 
14 listopada 

2019 r. 

W sprawie sprzedaży 
nieruchomości  

stanowiących mienie 
komunalne położonych  
w Bielsku-Białej przy  
ul. Deszczowej gm. 

kat. Hałcnów na rzecz 
osób fizycznych lub 

prawnych. 

Uchwała nr XLV/902/2018 z 14 listopada 2018 r. - zmiana oraz częściowe uchylenie 
uchwały LVI/887/2002 z 5 marca 2002 r. 
W dniu 21 lutego 2019 r. wystąpiono o opinię do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego "Wody Polskie" w Gliwicach, dotyczącej działki nr 228/1 przy  
ul. Deszczowej. W dniu 21 stycznia 2020 r. wysłano monit.  

MGR 

LIX/916/2002 
30 kwietnia  

2002 r. 

W sprawie 
oznakowania taksówek  

w mieście  
Bielsku-Białej. 

Realizowana na bieżąco przy wydawaniu licencji na przewóz osób taksówką (wydano 
ogółem 102 licencje). 

DG 

LIX/917/2002 
30 kwietnia  

2002 r. 

W sprawie określenia 
przepisów 

porządkowych 
związanych  

z przewozem osób  
i bagażu taksówkami 

na terenie miasta 
Bielska-Białej. 

Realizowana na bieżąco przy wydawaniu licencji na przewóz osób. taksówką 
(wydano ogółem 102 licencje). 

DG 
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LXII/954/2002 
2 lipca 2002 r. 

W sprawie utworzenia 
zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego „Sarni 
Stok” w Bielsku-Białej  

i wprowadzenia 
zakazów  

na terenie tego 
zespołu. 

Uchwała jest realizowana  poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. 

OS 

XII/242/2003 
10 czerwca  

2003 r. 
Zmiana: 

XVII/616/2003 
28 października 

2003 r. 

W sprawie zasad 
organizacji handlu 

okrężnego w mieście 
Bielsku-Białej oraz 

wyznaczenia miejsc 
handlowych dla tego 

typu handlu. 

Realizowana na bieżąco przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego  
na lokalizację handlu okrężnego na terenie miasta Bielska-Białej przez MZD  
w Bielsku-Białej. 

DG 

XIII/277/2003 
1 lipca 2003 r. 

Zmiana: 
XXVI/672/2008 

3 czerwca  
2008 r. 

W sprawie ustalenia 
dni i godzin otwierania 
i zamykania  placówek 
handlu detalicznego, 

zakładów 
gastronomicznych  

i usługowych 
na terenie miasta 

Bielska-Białej. 

Realizowana na bieżąco przez osoby i firmy prowadzące placówki handlowe, 
gastronomiczne i usługowe na terenie miasta Bielska-Białej. 

DG 

XX/678/2003 
2 grudnia 2003 r. 

W sprawie ustalenia 
stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dla 
dróg publicznych  

w granicach miasta 
Bielska-Białej, których 

Zarządcą zgodnie  
z ustawą  

o drogach publicznych 
jest Prezydent Miasta. 

Uchwała weszła w życie po ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 3 poz. 31 z 16 stycznia 2004 roku.  
Za 2019 r. uzyskano przychody: 
Drogi gminne: 
Przychody - 1.680.316,85 zł 
Drogi powiatowe: 
Przychody – 443.218,67 zł. 

GM 
MZD 
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XXXI/964/2004 
6 lipca 2004 r.  

W sprawie przyjęcia 
Programu Rewitalizacji 

Bielskiej Starówki. 

1. W ramach realizacji zadania „Wykonanie remontu i wyposażenie budynku  
Wzgórze 14 dla Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” 
(Rewitalizacja Starówki – kwartał G): 

 zostało zakończone postępowanie przetargowe; podpisana została umowa  
na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu, przebudowy  
i adaptacji budynku przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej oraz wykonanie  
i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej, 

 zostało zakończone postępowanie przetargowe oraz podpisana została 
umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
robót budowlanych w zakresie remontu, przebudowy i adaptacji budynku przy 
ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej oraz nad wykonaniem i montażem tablicy 
informacyjnej i tablicy pamiątkowej, 

 zostało zakończone postępowanie do 7 tys. euro na pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją zadania „Wykonanie remontu i wyposażenie 
budynku Wzgórze 14 dla Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych  
w Bielsku – Białej”, 

 14 lutego 2019 r. został przekazany plac budowy wykonawcy wyłonionemu  
w postępowaniu przetargowym, 

 obecnie trwają roboty budowlane, wykonano m.in.: podbicie fundamentów, 
prace rozbiórkowe, prace przy skuwaniu posadzek, starych tynków, prace 
przy wzmocnieniu sklepienia w piwnicy, przemurowanie starych ścian oraz 
komina, prace przy instalacji wentylacji, instalacji wodnokanalizacyjnej, 
zakończono murowanie szybu windowego, na parterze wykonano iniekcję 
ścian, rozebrano stare i wykonano nowe schody prowadzące z piwnicy na 
parter i z parteru na piętro, zakończono prace przy zbrojeniu stropu nad 
parterem, strop zabetonowano, nad I piętrem podmurowano ściany  
do poziomu stropu, przygotowano strop do betonowania, 

 na bieżąco trwają badania archeologiczne i architektoniczne, 
 został podpisany z wykonawcą robót Aneks nr 1 dotyczący wykonania robót 

dodatkowych i wydłużenia terminu realizacji oraz Aneks nr 2 dotyczący 
wykonania robót zamiennych. 

2. W ramach realizacji zadania „Roboty budowlane w zakresie Modernizacji, 
przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Rynek 16/Słowackiego 1b Rewitalizacja 
Starówki - kwartał B” (II i III etap realizacji zadania): 

 zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie robót 

RO 
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budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy 
ul. Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku – Białej (II i III etap realizacji zadania), 

 zostało wszczęte postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie 
modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Rynek 16/ 
Słowackiego 1b Rewitalizacja Starówki - kwartał B” (II i III etap realizacji 
zadania). 

3. W ramach realizacji zadania „Roboty budowlane w zakresie modernizacji, 
przebudowy i adaptacji budynku  przy pl. Mikołaja 14 Rewitalizacja Starówki –  
kwartał D”: 

 w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadania został złożony wniosek do Prezydenta 
Miasta o dodatkowe środki, 

 w maju 2019 r. uzyskano zgodę na zwiększenie środków zaplanowanych  
w WPI oraz w WPF na 2019 r. na realizację zadania o 700.000 zł,  

 wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, 
 złożono wniosek do wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie 

postępowania przetargowego na roboty budowlane. 
4. W ramach realizacji zadania Wykonanie dokumentacji przyszłościowej 
(„Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy pl. Rynek 11  
w Bielsku-Białej” Rewitalizacja Starówki - kwartał B): zostało wszczęte postępowanie 
przetargowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 
 

XXXVII/1193/ 
2004 

7 grudnia 2004 r. 

W sprawie 
ustanowienia zespołu 

przyrodniczo-
krajobrazowego 
„Cygański Las”  
w Bielsku-Białej 
 i wprowadzenia 

zakazów  
na terenie tego 

zespołu. 

Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. 

OS 
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LI/1679/2005 
6 grudnia 2005 r. 

Zmiana: 
XXXVII/722/2018 

23 stycznia  
2018 r. 

W sprawie oddania  
w użytkowanie 

wieczyste 
nieruchomości 

stanowiącej mienie 
komunalne  

ozn. pb 87/2 
o pow. 246m2 

położonej  
w Bielsku-Białej przy 
ul. Rynek 20  oraz 

przynależną oficyną  
z jednoczesną 

sprzedażą 
usytuowanego  

na w/w nieruchomości 
budynku  

w drodze przetargu na 
rzecz osób fizycznych 

lub prawnych. 

W dniu 8 lutego 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 772/2019. MGR 

LII/1699/2005 
29 grudnia  

2015 r.  
Zmiana: 

XII/246/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie utworzenia 
zespołu placówek  

pn. „Bielskie Centrum 
Kształcenia 

Ustawicznego  
i Praktycznego.” 

Z dniem 1 grudnia 2019 r. nazwa Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego zostaje zmieniona na Bielskie Centrum Edukacji uchwałą XII/246/2019 
z 22 października 2019 r. 
 

MZO 
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LV/1756/2006  
14 marca 2006 r. 

Zmiana: 
XLIII/1002/2009 

2 czerwca  
2009 r. 

W sprawie przyjęcia 
Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej  
o charakterze 

socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych  

w Bielsku-Białej. 

Na podstawie Regulaminu przyjętego w drodze przedmiotowej uchwały przyznawano  
i wypłacano pomoc w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych uczniom 
uprawnionym do takiej formy pomocy. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego 
uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. 
W 2019 r. z zasiłków szkolnych skorzystało 11 uczniów, ze stypendiów szkolnych  
194 uczniów w tym: 

 130 uczniów szkół podstawowych, 

     7 uczniów gimnazjów, 

   57 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

MOPS 

LVII/1813/2006 
25 kwietnia  

2006 r. 

Oddania  
w użytkowanie 

wieczyste w trybie 
bezprzetargowym 

udziałów  
w nieruchomości  
ozn. dz.143/13  
o pow. 482m2 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Nad Niprem 2  
na rzecz  

użytkowników 
wieczystych 

nieruchomości 
sąsiedniej ozn. dz.144 

gm.kat. Bielsko Dolne 
Przedmieście 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Nad Niprem 2. 

W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 
uchwała zostanie zmieniona. 

MGR 
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LX/1909/2006 
27 czerwca  

2006 r. 
Zmiana: 

LXI/1939/2006 
29 sierpnia  

2006 r. 

W sprawie 
ustanowienia 

pomników przyrody  
w Bielsku-Białej  
i wprowadzenie 

zakazów właściwych 
dla tych obiektów. 

Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. 
Zgodnie z umową nr OSE-OP.6121.2.2019.BZ przeprowadzono pielęgnację jesionu 
wyniosłego rosnącego przy ul. Zdrojowej 10 w Bielsku-Białej. 

OS 

LX/1911/2006  
 27 czerwca  

2006 r. 
Zmiana: 

LXI/1940/2006r 
 29 sierpnia  

2006 r. 

W sprawie  
ustanowienia użytku 

ekologicznego  
o nazwie „Żabiniec”  

w Bielsku-Białej 
i wprowadzenia 

zakazów właściwych 
dla tego obszaru. 

Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. 
Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 grudnia 2004 r. w sprawie 
wzorów tablic na podstawie umowy nr OS-OP.6121.2.2019.BZ zostały wykonane  
i zainstalowane 2 tablice informujące o formie ochrony przyrody. 

OS 

LXI/1946/2006 
29 sierpnia  

2006 r. 

W sprawie oddania  
w użytkowanie 

wieczyste w trybie 
bezprzetargowym 

udziałów  
w nieruchomości  
ozn. pgr 212/66 
gm.kat. Lipnik 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Milusińskich 2  
na rzecz użytkowników 
wieczystych nierucho-

mości sąsiedniej  
ozn. pb 1211 

położonej  
w Bielsku-Białej. 

W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 
uchwała zostanie zmieniona, 

MGR 
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LXII/2089/2006 
24 października  

2006 r. 
Zmiana: 

XVI/288/2016 
22 marca 2016 r. 

W sprawie zawarcia 
Porozumienia  

z Powiatem Bielskim 
dotyczącego 
powierzenia 

Podbeskidzkiemu 
Ośrodkowi Interwencji 

Kryzysowej  
w Bielsku-Białej 

świadczenia usług  
w zakresie interwencji 
kryzysowej na rzecz 

mieszkańców powiatu 
bielskiego ziemskiego. 

Na podstawie przedmiotowej uchwały zmienionej Uchwałą  
Nr XVI/288/2016 z 22 marca 2016 r., funkcjonuje Porozumienie  z Powiatem Bielskim 
(Porozumienie Nr ON.II-0730/22/06, zawarte 12 grudnia 2006 r., zmienione  
Aneksami Nr 1 i Nr 2). 
Kwota należna Miastu za realizację powierzonego zadania w roku 2019 wyniosła 
275.582,00 zł. Powiat Bielski uiścił ją terminowo, w czterech ratach kwartalnych. 
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie sprawozdawczym udzielił 
377 osobodni w hostelu mieszkańcom Powiatu Bielskiego, co stanowi 18,88% ogólnej 
liczby udzielonych osobodni hostelowych oraz 2231 interwencji mieszkańcom 
Powiatu Bielskiego, co stanowi 31,38% ogólnej liczby interwencji udzielonych przez 
Sekcję Interwencyjno-Terapeutyczną. 

PS 
POIK 

VI/95/2007 
13 marca  
2007 r. 

W sprawie powierzenia 
przez Wojewodę 
Śląskiego miastu 

Bielsko-Biała opieki 
nad grobami 
wojennymi 

znajdującymi się  
na terenie miasta 

Bielska-Białej. 

1) Dnia 22 lutego 2019 r. została podpisana umowa nr GM.271.26.2.2019 pomiędzy 
Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, a firmą: Zakładanie, 
Utrzymanie, Konserwacja i Projektowanie Terenów Zieleni „OTTO” Prace 
Remontowe, Tadeusz Michałek 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dywizji Kościuszkowskiej 
7/31 NIP: 547-11-12-468  REGON: 008254088, na utrzymanie w 2019 roku 
cmentarzy wojennych i zbiorowych grobów oraz kwater wojennych znajdujących się 
na cmentarzach na terenie miasta Bielsko-Biała, na kwotę 28.000,00 zł, w terminie  
do 30 listopada 2019 r. Rozliczono 14 listopada 2019 r. 
2) Dnia  28 lutego 2019 r. Wydział Gospodarki Miejskiej wystawił zlecenie  
nr GM.7031.14.2019 na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej 
zadrzewienia Cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej, znajdującego się przy  
ul. Lwowskiej w Bielsku-Białej. Wykonanie zadania zostało powierzone Ryszardowi  
E. Góralczykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Zakład 
Urządzania i Utrzymania Zieleni Ryszard E. Góralczyk 43-229 Pszczyna - Ćwiklice, 
ul. gen. Sosnkowskiego 13, za kwotę 1.230,00 zł, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. 
Rozliczono 24 kwietnia 2019 r. 
3) Dnia 12 czerwca 2019 r. została podpisana umowa nr SOIV.3113.2.2.2019 
pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, a Gminą Bielsko-Biała 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała w sprawie udzielenia dotacji 
na realizację w 2019 r. zadań dotyczących opieki nad grobami wojennymi 
znajdującymi się na terenie Gminy Bielsko-Biała. 

GM 
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4) Dnia 14 listopada 2019 r. Wydział Gospodarki Miejskiej zawarł umowę  
na wykonanie napraw najbardziej uszkodzonych miejsc metalowego ogrodzenia 
przęsłowego Cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej, znajdującego się przy  
ul. Lwowskiej w Bielsku-Białej. Wykonanie zadania zostało powierzone Janowi 
Laszczakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. JANPOL 
Laszczak Jan 43-360 Meszna, ul. Boczna 6, za kwotę 4 070,00 zł, w terminie  
do 16 grudnia 2019 r. rozliczono 23 grudnia 2019 r. 

XVII/436/2007 
13 listopada 

2007 r. 
Zmiana: 

XLII/845/2018 
19 czerwca  

2018 r. 
X/198/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie sprzedaży  
w drodze przetargu 
lokalu mieszkalnego  

nr 6a położonego 
w budynku przy  

ul. Komorowickiej 21 
wraz z udziałem  

w częściach 
wspólnych budynku  

i urządzeń oraz  
w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu 
ozn. dz. 648. 

Wycena lokalu zlecona w I kwartale 2020 r. MGR 

XVIII/472/2007 
4 grudnia 2007 r. 

W sprawie sprzedaży 
niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

oznaczonej numerem 
293/10 o pow. 2030 m² 

obj. KW 36353, 
położonej  

w Bielsku-Białej przy  
ul. Pocztowej, gm. kat. 
Mikuszowice Śląskie. 

W dniu 6 czerwca 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 119/2019. MGR 



17 

XVIII/467/2007 
4 grudnia 2007 r. 

Zmiana: 
XXXIV/839/2008 
9 grudnia 2008 r. 

XIII/292/2011 
22 listopada 

2011 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 

porozumień pomiędzy 
Gminą Bielsko-Biała,  

a Gminą Jaworze, 
Kozy, Wilkowice  

w zakresie 
powierzenia 

wykonania zadania 
publicznego 
związanego  

z zapewnieniem opieki 
bezdomnym 
zwierzętom. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 2 stycznia 2019 r. zostały 
podpisane porozumienia z gminami: Jaworze, Kozy, Wilkowice. Powierzone zadania 
na mocy porozumień prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej. Gmina Bielsko-Biała w 2019 r. uzyskała dotację z  zawartych  
porozumień z Gminami: 
- Jaworze w wysokości 35.956,17 zł, 
- Kozy w wysokości  67.399,56 zł, 
- Wilkowice w wysokości  66.420,99 zł. 

GM 

XIX/537/2007 
21 grudnia  

2007 r. 

W sprawie przyjęcia 
Programu Rozwoju 

Mieszkalnictwa Miasta 
Bielska-Białej  

do 2020 r. 

Uchwała realizowana na bieżąco. Kierunki i działania zawarte w programie  
są realizowane na bieżąco. 

RG 

XIII/610/2008 r.  
1 kwietnia  

2008 r. 

W sprawie 
ustanowienia użytku 

ekologicznego 
„Zbiornik Weldoro”  

w Bielsku-Białej  
i wprowadzenia 

zakazów właściwych  
dla tego obszaru. 

Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 grudnia 2004 r. w sprawie 
wzorów tablic na podstawie umowy nr OS-OP.6121.2.2019.BZ zostały wykonane  
i zainstalowane 2 tablice informujące o formie ochrony przyrody. 

OS 

XXI/570/2008 
22 lutego 2008 r.  

W sprawie ustalenia 
Gminnego Programu 

Prac Społecznie 
Użytecznych 

adresowanych  
do bezrobotnych 

klientów Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 

Gminny Program Prac Społecznie Użytecznych (GPPSU) skierowany jest do osób 
bezrobotnych, poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, których sytuacja na rynku pracy jest 
szczególnie trudna. Program ten realizowany jest w trzech formach: prace społecznie 
użyteczne w wymiarze do 10h/tydzień, w ramach umowy zlecenia  
w systemie miesięcznym oraz roboty publiczne na okres 6 miesięcy. 
Realizując uchwałę: 

 zawarto 605 umów zlecenia z osobami bezrobotnymi, 

MOPS 
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Społecznej  
w Bielsku-Białej. 

 na podstawie umowy zlecenia zatrudniono 80 osób, w tym 13 osób 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i 5 osób bezdomnych, 

 w systemie do 10h/tydzień pracowały 42 osoby, w tym 15 niepełnosprawnych 
i 5 osób bezdomnych, 

 w ramach robót publicznych na podstawie umowy o pracę, zatrudniono  
      16 osób. 

Na realizację GPPSU w 2019 r. przeznaczono kwotę w wysokości 1.946.801,45 zł, 
przy czym koszt umów zlecenia wraz z pochodnymi zamknął się w kwocie 
1.187.873,78 zł. Dodatkowo pozyskano środki z Funduszu Pracy (Powiatowego 
Urzędu Pracy): 

 system do 10h:      29.943,12 zł; 

 roboty publiczne: 199.991,22 zł. 

XXI/572/2008 
22 lutego 2008 r.  

W sprawie określenia 
zasad nabywania, 

zbywania i obciążania 
nieruchomości 

gruntowych oraz ich 
wydzierżawienia lub 

wynajmowania na czas 
oznaczony dłuższy niż 

 3 lata lub na czas 
nieoznaczony. 

Realizacja uchwały jest sporządzona w formie odrębnego kwartalnego sprawozdania. MGR 

XXIV/634/2008 
29 kwietnia  

2008 r. 
Zmiana: 

XXXIV/841/2008 
9 grudnia 2008 r. 

XXXVIII/912/ 
2009 

10 marca 2009 r. 
XIII/290/2011 
22 listopada 

2011 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 

porozumień pomiędzy 
Gminą Bielsko-Biała,  
a Gminą Buczkowice  

w  zakresie 
powierzenia 

wykonania zadania 
publicznego 
związanego  

z zapewnieniem opieki 
bezdomnym 
zwierzętom. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało 
podpisane porozumienie z gminą Buczkowice. Powierzone zadania na mocy 
porozumienia prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej. 
Gmina Bielsko-Biała w 2019 r. uzyskała dotację na podstawie zawartego 
porozumienia z Gminą Buczkowice w wysokości 56.963,52 zł. 

GM 
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XXVI/711/2008 
17 czerwca  

2008 r. 

W sprawie zawarcia 
przez Miasto Bielsko-
Biała porozumienia  

z Powiatem Bielskim 
dotyczącego 

powierzenia Miastu 
Bielsko-Biała (miasto  
na prawach powiatu) 
prowadzenia zadań  

z zakresu rehabilitacji 
zawodowej osób 

niepełnosprawnych 
należących do Powiatu 

Bielskiego. 

Na mocy ww. porozumienia, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, z terenu Powiatu Bielskiego realizuje Powiatowy Urząd Pracy  
w Bielsku-Białej. Powiat Bielski zobowiązał się do przekazywania Miastu na 
wyodrębniony rachunek PUP środki finansowe, których wysokość corocznie ustalana 
jest uchwałą Rady Powiatu. 
Uchwałą nr UZP/380/2019 Zarządu Rady Powiatu w Bielsku-Białej  
z 21 października 2019 r. na rehabilitację zawodową w 2019 r. przyznano środki  
w wysokości 4.822,00 zł. 
W 2019 r. PUP wydatkował środki w wysokości 4.820,69 zł. 

PS 
PUP 

XXXI/785/2008 
14 października 

2008 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie 
wyznaczonych 
terenów Gminy 
Bielsko-Biała 

granicami Katowickiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 

Realizacja uchwały zawieszona. 
Zawieszono rozmowy w sprawie, z uwagi na skomplikowaną i trudną do realizacji 
procedurą formalną dot. włączenia gruntów Lasów Państwowych do KSSE. 

RG 

XXVIII/903/ 
2009 

10 marca 2009 r. 
Zmiana: 

XLII/983/2014 
27 maja 2014 r. 

W sprawie zwolnień  
z podatku  

od nieruchomości. 

Do 16 kwietnia 2015 r. Uchwała stanowiła podstawę do nabycia prawa  
do zwolnienia od podatku budynków lub ich części, wpisanych indywidualnie  
do rejestru zabytków oraz budynków wpisanych do rejestru zabytków w ramach 
układu urbanistycznego, położonych na obszarze objętym Uchwałą nr LIII/749/98 
Rady Miejskiej z 10 lutego 1998 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Bielskiej Starówki, na placu Chrobrego: pl. Chrobrego 3/ul. 
Mickiewicza 2, ul. Nad Niprem 2, ul. Przechód 1, na placu Smolki, pl. Smolki 2, pl. 
Smolki 3, pl. Smolki 3a/Cechowa 2, ul. Barlickiego 2, pl. Smolki 6, pl. Smolki 7,  
ul. Wzgórze 18/Zamkowa 1, ul. Wzgórze 22, pod warunkiem wykonania remontu 
elewacji lub co najmniej elewacji  widocznej od strony ulic albo elewacji frontowej  
w przypadku zwartej zabudowy. 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. ze zwolnienia skorzystała 1 osoba prawna  
na kwotę 29.640,00 zł i 1 osoba fizyczna na kwotę  6.165,11 zł. 

DB 
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XXXVIII/913/ 
2009 

10 marca 2009 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 

porozumienia 
pomiędzy Gminą 

Bielsko-Biała,  
a Gminą Olkusz, 

Bukowno, Trzyciąż, 
Krzeszowice, 

Wojkowice, Szczyrk   
w zakresie 

powierzenia 
wykonania zadania 

publicznego 
związanego  

z zapewnieniem opieki 
bezdomnym 
zwierzętom. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 2 stycznia 2019 r. zostały 
podpisane porozumienia z gminami Wojkowice i  Szczyrk. Powierzone zadania na 
mocy porozumień prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej. Gmina Bielsko-Biała w 2019 r., uzyskała dotację na podstawie  
zawartych porozumień z Gminami: 
- Wojkowice w wysokości 28.346,76 zł, 
- Szczyrk w wysokości 29.189,61 zł. 

GM 

XLI/958/2009 
29 kwietnia  

2009 r. 

W sprawie sprzedaży 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

ozn. jako dz. nr 864/37  
o pow. 306 m2 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Fryderyka Chopina, 
zabudowanej 

budynkiem oficyny  
w drodze przetargu. 

W dniu 19 grudnia 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 15660/2019. 
 

MGR 

XLIII/1001/2009 
2 czerwca  

2009 r. 

W sprawie 
upoważnienia 

Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej  
w Bielsku-Białej 

Do czasu wejścia w życie przedmiotowej uchwały, przyznawanie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów realizował Miejski Zarząd Oświaty. MOPS 
rozpoczął przyznawanie pomocy przewidzianej dla uczniów od września 2009 r., 
wydając w tym zakresie decyzje administracyjne (vide: Uchwała  
Nr XLIII/1002/2009 z 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1756/2006  
z 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

MOPS 
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do realizacji pomocy 
materialnej  

o charakterze 
socjalnym dla uczniów 
oraz wydawania w tym 

zakresie decyzji 
administracyjnych. 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Bielsku-Białej). 

XLIII/1019/2009 
2 czerwca  

2009 r.  

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

obszarów śródmieścia 
położonego na zachód 

od rzeki Białej do 
terenów kolejowych. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych. Projekt został zakwalifikowany  
do projektu „Wspólna Przestrzeń” w związku z czym będzie podlegać  indywidualnym 
konsultacjom. 

BRM 

LIV/1046/2009 
30 czerwca  

2009 r. 

W sprawie oddania  
w użytkowanie 

wieczyste 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

położonej  
w Bielsku-Białej  

przy 
ul. Juliusza 

Słowackiego 2a  
z jednoczesną 

sprzedażą 
usytuowanego  

na w/w nieruchomości 
budynku w drodze 

przetargu. 

Przetargi i rokowania, które odbyły się dotychczas nie dały rezultatu. W związku  
z Ustawą o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 
zabudowanego na cele mieszkaniowe konieczna zmiana uchwały. Jednocześnie 
oczekuje sie na stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

MGR 
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XLIX/1133/2009 
17 listopada 

2009 r. 
zmiana: 

XXXI/748/2013 
28 maja 2013 r. 

W sprawie 
dopuszczenia  

do zapłaty podatków 
oraz opłat 

stanowiących dochody 
budżetu Miasta 

Bielska-Białej kartą 
płatniczą. 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. i stanowi podstawę  
do zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta.  
Do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 53310 wpłat kartą płatniczą na łączną  
kwotę 5.860.828,68 zł. 

DB 

LIV/1241/2010 
27 kwietnia  

2010 r. 
Zmiana: 

XLII/982/2014 
27 maja 2014 r. 

XI/174/2015 
22 września 

2015 r. 
XIV/234/2015 

22 grudnia  
2015 r. 

XXXVI/702/2017 
19 grudnia  

2017 r. 

W sprawie 
szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu 
umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty 

spłat należności 
pieniężnych Miasta 
Bielska-Białej i jego 

jednostek podległych, 
mających charakter 

cywilnoprawny. 
Zmieniony tytuł 

uchwały: 
W sprawie spłaty 

należności pieniężnych 
mających charakter 

cywilnoprawny 
przypadających miastu 

Bielsko-Biała i jego 
jednostkom 

organizacyjnym. 

Uchwała niniejsza określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Miastu Bielsko-Biała oraz Miastu Bielsko-Biała 
działającym na prawach powiatu, a także jego jednostkom podległym, od osób 
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej. 
W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując Uchwałę: 

 odroczył termin spłaty należności 1 osobie; 

 umorzył należności 1 osobie; 

 nie rozłożył na raty żadnej należności, z uwagi na brak wniosków w tej 
sprawie. 

MOPS 
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LIV/1245/2010 
27 kwietnia  

2010 r. 
Zmiana: 

XIX/473/2012 
29 maja 2012 r. 
XXXI/757/2013 
28 maja 2013 r. 
XLIII/859/2018 

28 sierpnia  
2018 r. 

W sprawie 
podniesienia kwoty 
dodatków z tytułu 
wychowywania 

dziecka w rodzinie 
wielodzietnej, 
kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego  
i rozpoczęcia roku 

szkolnego oraz 
rocznego 

przygotowania 
przedszkolnego. 

W 2019 r. podwyższonymi świadczeniami zostało objętych 2.582 rodzin. Wypłacono 
podwyższone dodatki na łączną kwotę: 1.368.004 zł w podziale na następujące 
kategorie: 

 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: 11.546 dodatków, skorzystało 
795 rodzin – kwota sumaryczna 553.243 zł; 

 pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem 
dziecka: 5.847 dodatków, skorzystały 490 rodziny – kwota sumaryczna  
559.642 zł; 

 rozpoczęcie roku szkolnego na częściowe pokrycie wydatków związanych  
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania 
przedszkolnego: 7.886 dodatków, skorzystało 2.405 rodzin – kwota 
sumaryczna 255.119 zł. 

 

MOPS 

LVIII/1347/2010  
29 czerwca  

2010 r. 

W sprawie 
ustanowienia 

pomników przyrody  
w Bielsku-Białej 
i wprowadzenia 

zakazów właściwych 
dla tych obiektów. 

Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. 
 

OS 
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LVIII/1348/2010 
29 czerwca  

2010 r. 

W sprawie wymagań, 
jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca 
ubiegający się  
o uzyskanie 
zezwolenia  

na prowadzenie 
działalności w zakresie 

ochrony przed 
bezdomnymi 

zwierzętami oraz 
prowadzenia schronisk  

dla bezdomnych 
zwierząt, a także 

grzebowisk 
i spalarni zwłok 

zwierzęcych  
i ich części  

na terenie Gminy 
Bielsko-Biała. 

Uchwała weszła w życie 16 września 2010 r. 
W 2019 r. żaden z przedsiębiorców nie zwrócił się o wydanie takiego zezwolenia. 
 

GM 

VIII/1352/2010 
29 czerwca  

2010 r. 
Uchylona: 
V/53/2019 

26 lutego 2019 r. 

W sprawie oddania  
w użytkowanie 

wieczyste 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

położonej  
w Bielsku-Białej  

przy ul. Browarnej  
wraz ze sprzedażą  

budynku Nr 9. 

Uchwała uchylona uchwałą V/53/2019 z 26 lutego 2019 r. 
MGR 
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LIX/1383/2010 
31 sierpnia  

2010 r. 

W sprawie sprzedaży 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 
ozn. jako dz. 361/4  

o pow. 5245 m² 
położonej  

w Bielsku-Białej  
przy  

ul. Botanicznej - 
Opłotek  

w drodze przetargu. 

Przetargi, które odbyły się 10 maja 2019 oraz 7 listopada 2019 r. nie dały rezultatu. 
Analizowana możliwość podziału geodezyjnego na mniejsze działki do zbycia  
w przetargu. 

MGR 

LIX/1386/2010 
31 sierpnia  

2010 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obejmującego teren 

położony  
w Komorowicach 

Śląskich przy 
północnej granicy 

miasta, w rejonie ulic 
Czeladniczej  
i Królewskiej. 

Projekt planu, po skierowaniu do Rady Miejskiej, został wycofany  
z porządku obrad sesji Rady Miejskiej i zwrócony do Prezydenta Miasta. 

BRM 
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LXIII/1447/2010 
9 listopada  

2010 r. 

W sprawie 
ustanowienia Nagrody 

i Wyróżnienia 
Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej  
dla zawodników, którzy 

osiągnęli znaczące 
wyniki sportowe  

we współzawodnictwie 
międzynarodowym  

lub krajowym. 

1/ Nagrodę Prezydenta Miasta przyznano zawodnikom, którzy osiągnęli znaczące 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,  
w wysokości określonej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta  
Nr ON.0050.195.2019. KFT z 20 lutego 2019 r. 
2/ Nagrodę Prezydenta Miasta przyznano zawodnikom Rekord SSA  za zdobycie 
złotego medalu Mistrzostw Polski w futsalu w sezonie 2018/2019 w wysokości 
określonej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr ON.0050.402.2019.KFT  
z 20 maja 2019 r. 
Łączna kwota wypłaconych nagród w  2019 r.: 65.000,00 zł. 

KFT 

IV/41/2011 
1 lutego 2011 r. 

Zmiana: 
XVI/375/2012 

28 lutego 2013 r. 
XXVI/650/2013 

29 stycznia  
2013 r. 

W sprawie określenia 
trybu, sposobu 
powoływania   
i odwoływania 

członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

Przeciwdziałania 
Przemocy  

w Rodzinie w Bielsku-
Białej oraz 

szczegółowych 
warunków jego 
funkcjonowania. 

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 
odbył w okresie sprawozdawczym 2 posiedzenia, w składzie kadencji 4 - letniej 
zakończonej 28 lipca 2019 r., oraz 3 posiedzenia w nowym składzie kadencji 
rozpoczętej 29 lipca 2019 r. W 2019 r. łącznie do Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego wpłynęło 305 Niebieskich Kart (w sprawie 249 rodzin). Grupy 
robocze w sprawach procedury Niebieskie Karty spotykały się na 1.218 
posiedzeniach, realizując działania przewidziane ustawą o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz aktami wykonawczymi. 

PS 
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IV/45/2011 
1 lutego 2011 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 

porozumień pomiędzy 
Gminą Bielsko-Biała,  
a Gminą Brzeszcze 

oraz Porąbka  
w zakresie 

powierzenia 
wykonania zadania 

publicznego 
związanego  

z zapewnieniem opieki 
bezdomnym 
zwierzętom. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało 
podpisane porozumienie z gminą Porąbka. Powierzone zadania na mocy 
porozumienia prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej. Gmina Bielsko-Biała w 2019 r., uzyskała dotację  z zawartego 
porozumienia z Gminą Porąbka w wysokości 80.599,41 zł. 
W 2019 r. nie zawarto porozumienia z Gminą Brzeszcze. 

GM 

IV/50/2011 
1 lutego 2011 r. 

W sprawie sprzedaży 
niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako  
działki 4225/39  
o pow. 994 m ²  

i 4225/41  
o pow. 111 m²  

o łącznej pow. 1105 m² 
położonej w Bielsku-

Białej przy  
ul. Czerwonej  

w drodze przetargu. 

Przetargi i rokowania, które odbyły się dotychczas nie dały rezultatu. 
Planuje sie ponownie nieruchomość wystawić do przetargu w II kwartale 2020 r. 

MGR 
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V/63/2011 
8 marca 2011 r. 

W sprawie uchwalenia 
Regulaminu 

określającego zasady 
gospodarowania 

środkami finansowymi 
przeznaczonymi na 
ochronę środowiska  
i gospodarkę wodną  

w Bielsku-Białej. 

W 2019 r. przyznano z budżetu miasta Bielska-Białej dotacje (ze środków 
finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną) : 

 na zadania związane z ochroną powietrza, 

 (95 dotacji, w tym 88 dotacji  dla mieszkańców Bielska-Białej na zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii, 3 dotacje na podłączenie budynków do sieci 
ciepłowniczej, 2 dotacje dla jednostek na wymianę pieca c.o., 2 dotacje dla 
jednostki na działania kontrolne) wydatkowano kwotę 915.167,10 złotych, 

 na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, 
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - porządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej (248 dotacji, w tym 235 dotacji dla mieszkańców 
Bielska-Białej na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz  13 dotacji 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków) wydatkowano kwotę  
940.788,08 złotych, 

 na wspomaganie przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami, 

 (71 dotacji dla mieszkańców Bielska-Białej na unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest) wydatkowano kwotę 206.533,01 zł, 

 na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 
wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa 
(5 dotacji na realizację projektów edukacyjnych, dotacja na zakup karmy dla 
dzikich zwierząt) wydatkowano  kwotę 35.000,00 zł, 

Łącznie przyznano 420 dotacji 
Łącznie wydatkowano kwotę  2.097.488,19 zł. 

OS 

68/2011 

8 marca 2011 r. 

Zmiana: 

XIII/280/2019 

13 listopada 

2019 r. 

W sprawie w sprawie 

ustalenia stawki opłat 

za korzystanie  

z przystanków 

komunikacyjnych. 

Uchwała zrealizowana  przez Wydz. Komunikacji Urzędu Miejskiego w związku  
z przejęciem zadań jako organizotor. 

MZD 
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V/82/2011 
8 marca 2011 r. 

W sprawie sprzedaży  
w drodze przetargu 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 364/5 
o pow. 927 m ² 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Podhalańskiej. 

W dniu 26 października 2019 r. została zawarta umowa notarialna  
Rep. A Nr 6763/2019. 

MGR 

V/83/2011 
8 marca 2011 r. 

W sprawie sprzedaży  
w drodze przetargu 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 364/4 
o pow. 957 m ² 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Podhalańskiej. 

W dniu 26 października 2019 r. została zawarta umowa notarialna  
Rep. A Nr 4722/2019. 

MGR 

V/84/2011 
8 marca 2011 r. 

W sprawie sprzedaży  
w drodze przetargu 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 364/1 
o pow. 1910 m ² i 
4225/41 położonej  

w Bielsku-Białej przy  
ul. Podhalańskiej. 

W dniu 26 października 2019 r. została zawarta umowa notarialna  
Rep. A Nr 4722/2019. 

MGR 
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VI/94/2011 
12 kwietnia  

2011 r. 

W sprawie zawarcia  
z Powiatem Bielskim 

Porozumienia 
dotyczącego 

wykonywania przez 
„Centrum” 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy  

w Bielsku-Białej – na 
rzecz mieszkańców 

Miasta Bielska-Białej – 
zadań związanych  

z prowadzeniem terapii 
dziennej dla osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Uchwałą tą Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie przez miasto Bielsko-Biała 
porozumienia w sprawie wykonywania przez „Centrum" Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bielsku-Białej - na rzecz mieszkańców Miasta Bielska-Białej - zadań 
związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
W związku z powyższym 30 maja 2011 r. zostało zawarte porozumienie  
Nr ON.II.031.26.2011. 
Na podstawie ww. porozumienia w 2019 r. pokryto częściowo koszty korzystania 
przez mieszkańców Bielska-Białej z terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy 
„Centrum" (średnio 54 osób miesięcznie). 
W związku z powyższym w 2019 r. przekazano do Powiatu Bielskiego środki  
w wysokości: 53.727,51 zł (w tym: 863,51 zł wynikające z rozliczenia za 2018 r.). 

PS 

VI/99/2011 
12 kwietnia  

2011 r. 

W sprawie przyjęcia 
„Programu usuwania 

wyrobów 
zawierających azbest  

z terenu miasta 
Bielska-Białej wraz  

ze szczegółową 
inwentaryzacją. 

Uchwała jest realizowana poprzez udzielanie dofinansowań osobom fizycznym  
na demontaż oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest usuwanych  
z budynków znajdujących się na terenie miasta Bielska-Białej. 

OS 
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VI/102/2011 
12 kwietnia  

2011 r. 
Zmiana: 

XIII/279/2019 
13 listopada 

2019 r. 

W sprawie 
określenia 

przystanków 
komunikacyjnych 
oraz warunków 

korzystania  
z przystanków 

komunikacyjnych, 
których właścicielem 
lub zarządzającym 

jest Gmina  
Bielsko-Biała 

Uchwała zrealizowana  przez Wydz. Komunikacji Urzędu Miejskiego w związku  

z przejęciem zadań jako organizotor. 
MZD 

VII/124/2011 
17 maja 2011 r. 

W sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za 

wpis do rejestru 
działalności 

regulowanej żłobków  
i klubów dziecięcych. 

Realizowana na bieżąco przy wydawaniu zaświadczeń o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej (wydano 9 zaświadczeń). 

DG 

VIII/165/2011 
7 czerwca  

2011 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 

porozumień pomiędzy 
Gminą Bielsko-Biała,  
a Gminą Czechowice-
Dziedzice w zakresie 

powierzenia 
wykonania zadania 

publicznego 
związanego  

z zapewnieniem opieki 
bezdomnym 
zwierzętom. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało 
podpisane porozumienie z Gminą Czechowice-Dziedzice. Powierzone zadania  
na mocy porozumienia prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej. Gmina Bielsko-Biała w 2019 r. uzyskała dotację na podstawie  
ww. porozumienia w wysokości 163.940,70 zł. 

GM 
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XIII/283/2011  
22 listopada 

2011 r. 
Zmiana: 

XIV/292/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie zwolnień  
z podatku 

od nieruchomości. 

Uchwała ta stanowiła w 2019 r. podstawę do zwolnienia od podatku  
od nieruchomości budynków lub ich części stanowiących schrony przeznaczone  
i wykorzystywane wyłącznie na cele obrony cywilnej, budynków lub ich części oraz 
gruntów wykorzystywanych na statutowe potrzeby w zakresie 
niezawodowej/społecznie świadczonej ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także będących 
przedmiotem najmu i dzierżawy, budowli i gruntów związanych z cmentarzami oraz 
budynków lub ich części budowli lub ich części i gruntów zajętych na działalność  
w zakresie składowania odpadów. 
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ze zwolnień w podatku skorzystało  
28 podmiotów na kwotę 1.331.815,60 zł 

DB 

XIV/319/2011 
28 grudnia  

2011 r. 
Zmiana: 

XLVI/903/2018 
14 listopada 

2018 r. 

W sprawie sprzedaży 
niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

w skład której wchodzą 
dz. 5/28 o pow. 6862 
m² dz. 11/35 o pow. 
6001 m² położonej  

w Bielsku-Białej przy 
ul. Międzyrzeckiej  

w drodze przetargu. 

W dniu 4 lipca 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 7182/2019. MGR 

XX/496/2012  
26 czerwca  

2012 r. 

W sprawie Aktualizacji 
Strategii Rozwoju 

Bielska-Białej  
do 2020 r. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 
Zapisy Strategii dotyczące wizji, priorytetów, celów, kierunków oraz przedsięwzięć 
strategicznych realizowane są na bieżąco. W 2019 r. opracowano sprawozdanie  
z realizacji Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku do ,,Raportu o stanie miasta 
Bielska-Białej za 2018 rok”, którego obowiązek przygotowania wynika z art. 28 aa 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

RG 

XX/497/2012  
 26 czerwca 

2012 r. 

W sprawie 
postanowienia 

o odbieraniu odpadów 
komunalnych  
od właścicieli 

nieruchomości,  

Uchwała obowiązuje i realizowana jest na bieżąco. GO 
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na których nie 
zamieszkują 
mieszkańcy, 

a powstają odpady 
komunalne. 

XX/502/2012 
26 czerwca  

2012 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie 
Miasta Bielska-Białej 

do realizacji 
pilotażowego 

programu 
Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 
Osób 

Niepełnosprawnych, 
dla jednostek 
samorządu 

terytorialnego 
„Aktywny samorząd”. 

 

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pilotażowy program 
„Aktywny samorząd”. Wydatkowano kwotę 349.022,59 zł dla 106 osób 
niepełnosprawnych. Dofinansowanie dotyczyło wsparcia osób niepełnosprawnych  
w ramach: 
Moduł I: 

Obszar A: 

 zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  
do posiadanego samochodu adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu – 
wydatkowano kwotę 49.566 zł dla 9 osób niepełnosprawnych, 

 zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – wydatkowano 
kwotę 4.222 zł dla 3 osób niepełnosprawnych. 

Obszar B: 

 zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych – 
wydatkowano kwotę 41.685 zł dla 7 osób niepełnosprawnych, 

 zadanie 2 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku – wydatkowano kwotę  
12.374,90 zł dla 3 osób niepełnosprawnych, 

 zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu  
i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy – wydatkowano kwotę 
2.500 zł dla 1 osoby niepełnosprawnej. 

Obszar C: 

MOPS 
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 zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 
wydatkowano kwotę 10.000 zł dla 1 osoby niepełnosprawnej, 

 zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera 
lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – wydatkowano kwotę  
17.500 zł dla 5 osób niepełnosprawnych, 

 zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne – wydatkowano kwotę 57.524,13 zł 
 dla 6 osób niepełnosprawnych, 

 zadanie 4 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – wydatkowano kwotę  
17.702 zł dla 4 osób niepełnosprawnych. 

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej – wydatkowano kwotę 15.988,31 zł dla 16 osób 
niepełnosprawnych. 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – wydatkowano 
kwotę 119.960,25 zł dla 51 osób niepełnosprawnych. 

XX/524/2012 
26 czerwca  

2012 r. 

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obejmującego tereny 
położone w rejonie 

potoku 
 Kamienickiego II, 
między al. Gen. 

Władysława Andersa  
i ul. Gościnną. 

Procedura planistyczna na etapie wprowadzania zmian w tekście planu  
i przygotowania projektu planu do skierowania do uzgodnień i opinii. 

BRM 
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XXIII/591/2012 
23 października 

2012 r. 

W sprawie sprzedaży 
pomieszczenia 
gospodarczego  

w budynku  
przy  

ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 34  

w drodze przetargu. 

Przetargi i rokowania, które odbyły sie dotychczas nie dały rezultatu. 
W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 
uchwała zostanie zmieniona. 

MGR 

XXIV/603/2012 
27 listopada 

2012 r. 

W sprawie określenia 
wymagań, jakie 

powinien spełniać 
przedsiębiorca 
ubiegający się  
o uzyskanie 
zezwolenia  

na prowadzenie 
działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników 

bezodpływowych  
i transportu 

nieczystości ciekłych  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała była realizowana poprzez: 
- udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w obrębie 
miasta Bielska-Białej firmie Paweł Nawrocki ul. Cicha 7A 43-330 Stara Wieś 
(wydano decyzję nr OS-SC.6324.77.2019.AKL z 10 maja 2019 r.), 

- udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w obrębie 
miasta Bielska-Białej firmie mToilet sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5  
03-231 Warszawa (wydano decyzję nr OS-SC.6324.224.2019.AKL  
z 4 listopada 2019 r.), 

- udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w obrębie 
miasta Bielska-Białej firmie ANNA DĄBROWSKA PROFESJONALNE 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI ul. Krakowska 175 32-080 Zabierzów 
(wydano decyzję nr OS-SC.6324.264.2019.AKL z 2 grudnia 2019 r.), 

- udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w obrębie 
miasta Bielska-Białej firmie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ZGODA  
ul. Zagrody 80 43-300 Bielsko-Biała (wydano decyzję  
nr OSE-SC.6324.12.2019.AKL z 23 grudnia 2019 r.). 

OS 
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XXV/636/2012 
20 grudnia  

2012 r. 
Uchylenie: 

XIV/302/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie ustalenia 
cen  

za usługi przewozowe 
lokalnego transportu 

zbiorowego 
świadczone przez 

samorządowy zakład 
budżetowy - Miejski 

Zakład Komunikacyjny  
w Bielsku-Białej. 

W oparciu o uchwałę wydawane są zaświadczenia uprawniające do korzystania  
ze specjalnych biletów ulgowych na przejazdy komunikacją miejską na wszystkich 
linach miejskich i podmiejskich. 
W 2019 roku 53 rodziny wnioskowały o wydanie zaświadczeń umożliwiających 
skorzystanie z ulg. 
Wydano 98 zaświadczeń na dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. 
Uchwała została uchylona uchwałą nr XIV/302/2019 z 17 grudnia 2019 r. Obecnie 
ceny za usługi przewozowe określa Zarządzenie Prezydenta Miasta 
nr ON.0050.765.2019.MZD z 15 listopada 2019 r. wchodzące w życie  
1 stycznia 2020 r.  

PS 
MZK 

XXV/639/2012 
20 grudnia  

2012 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 

porozumienia 
pomiędzy Gminą 

Bielsko-Biała,  
a Gminą Bestwina  

w zakresie 
powierzenia 

wykonania zadania 
publicznego 
związanego  

z zapewnieniem opieki 
bezdomnym 
zwierzętom. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało 
podpisane porozumienie z gminą Bestwina. Powierzone zadania na mocy 
porozumienia prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt   
w Bielsku-Białej. 
Na podstawie ww. porozumienia Gmina Bielsko-Biała w 2019 r. uzyskała dotację  
w wysokości  61 934,22 zł. 

GM 

XXVI/666/2013 
29 stycznia  

2013 r. 

W sprawie 
ustanowienia zespołu 

przyrodniczo-
krajobrazowego 

"Gościnna Dolina"  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. Zwrócono się do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska – Delegatura w Bielsku-Białej o przeprowadzenie kontroli  
na działce nr 1436/40 (ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej)  
pod kątem nagromadzonych odpadów wpływających negatywnie na przedmiot 
ochrony – przedmiotowa kontrola została ujęta w planie kontroli WIOŚ. 

OS 
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XXVI/671/2013 
29 stycznia  

2013 r. 
Zmiana: 

XXXVIII/747/ 
2018 

27 lutego 2018 r. 

W sprawie oddania  
w użytkowanie 

wieczyste w trybie 
bezprzetargowym 

nieruchomości 
stanowiących 

własność Gminy 
Bielsko-Biała  

ozn. jako dz. 734/30  
i 772/111 położonych  
w Bielsku-Białej przy  

ul. W. Stwosza na 
rzecz użytkowników 

wieczystych 
nieruchomości przy  
ul. W. Stwosza 22  
ozn jako dz. 1205. 

W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 
uchwała zostanie zmieniona. 

MGR 

XXVII/688/2013 
26 lutego 2013 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na realizację 

przez Miasto Bielsko-
Biała projektu  

pn. "Internet oknem  
na świat". 

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 osób  
(w tym: osób pobierających zasiłek rodzinny oraz rodzin zastępczych). 
Działanie polega na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom zakwalifikowanym 
do projektu, zakupie odpowiedniego sprzętu komputerowego, serwisowaniu tych 
urządzeń oraz przeprowadzeniu szkoleń z obsługi komputera. 
W 2019 r. kontynuowano realizację projektu tj. zapewniono dostęp  
do Internetu oraz pomoc techniczną uczestnikom w sposób ciągły. 

PS 

XXVII/692/2013 
26 lutego 2013 r. 

W sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego  
nr 4 w budynku przy  
ul. Karola Miarki 7  

w drodze przetargu. 

W dniu 25 lutego 2019 r. została zawarta umowa notarialna  
Rep. A Nr 657/2019. 

MGR 
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XXIX/725/2013 
26 marca 2013 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obejmującego obszar 

położony w rejonie 
ulic: Witosa, Saskiej, 

Serdecznej, 
Księżycowej, Porąbki, 
Wyzwolenia, Suchy 
Potok, Krzemionki. 

Prace nad projektem planu są zawieszone z uwagi na konflikt między ustaleniami 
projektu, a wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy w pasie projektowanych  
dróg S1 i BDI. 

BRM 

XXXI/756/2013 
28 maja 2013 r. 

W sprawie sposobu 
sprawienia pogrzebu,  

w tym osobom 
bezdomnym. 

Na mocy niniejszej uchwały Dyrektor MOPS po uprzednim dokonaniu rozeznania 
sytuacji przez pracownika socjalnego, podejmuje decyzje o sprawieniu pogrzebu 
osobom zmarłym, w sytuacji braku osób lub podmiotów uprawnionych do dokonania 
pochówku. W 2019 r. MOPS sprawił pogrzeb 22 osobom. 

MOPS 

XXXII/791/2013 
25 czerwca  

2013 r. 

W sprawie oddania  
w użytkowanie 

wieczyste 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

położonej  przy  
ul. Zdrojowej 6  
z jednoczesną 

sprzedażą 
usytuowanego  

na w/w nieruchomości 
budynku  

w drodze przetargu. 

W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 
uchwała zostanie zmieniona. 

MGR 
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XXXIII/821/2013 
27 sierpnia  

2013 r. 

W sprawie sprzedaży 
niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

ozn. jako dz. nr  
2767/1 o pow.2911 m2 
położonej w Bielsku-

Białej przy  
ul. Bestwińskiej  

w drodze przetargu. 

W dniu 17 czerwca 2019 r. została zawarta umowa notarialna  
Rep. A Nr 3021/2019. 

MGR 

XXXII/822/2013 
27 sierpnia  

2013 r. 

W sprawie sprzedaży 
niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

ozn. jako dz. nr 
3885/19 o pow. 4087 

m² położonej w 
Bielsku-Białej przy  
ul. Lucjana Rydla  

w drodze przetargu. 

Sprzedaż nieruchomości została wstrzymana w związku z tymczasowym 
wykorzystaniem gruntu na składowanie humusu przy rozbudowie ulicy Krakowskiej 
(porozumienie z MZD z 24 czerwca 2019 r.). W dniu 10 grudnia 2019 r.  
MZD protokołem zdawczo-odbiorczym przekazał grunt. 

MGR 

XXXIV/839/2013 
24 września 

2013 r. 

W sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego  

w budynku przy  
ul. 11 Listopada 44  
w drodze przetargu. 

W dniu 11 września 2019 r. została zawarta umowa notarialna  
Rep. A Nr 9709/2019. 

MGR 

XXXVII/886/2013 
20 grudnia  

2013 r. 

W sprawie 
upoważnienia 

Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bielsku-
Białej do załatwiania 

indywidualnych spraw  

Na podstawie uchwały Dyrektor MOPS otrzymał upoważnienie do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań  
i wydawania decyzji administracyjnych dla odbiorców wrażliwych, zamieszkałych  
na terenie Miasta. W 2019 r. wydano 1.791 decyzji przyznających dodatek 
energetyczny dla odbiorców wrażliwych i wypłacono 8.010 dodatków w łącznej 
kwocie 109.039,72 zł. 

MOPS 
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z zakresu administracji 
publicznej dotyczących 

dodatku 
energetycznego,  
o którym mowa  
w ustawie z dnia  

10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne  
(t.j. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1059 z późn. 

zm.). 

XXXVII/896/2013 
20 grudnia  

2013 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

ozn. jako dz. 3018/16  
o pow. 536 m2 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Cieszyńskiej  
w drodze 

bezprzetargowej. 

W chwili obecnej wnioskodawca nie jest zainteresowany nabyciem nieruchomości. MGR 
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XXXVII/898/2013 
20 grudnia  

2013 r. 
Zmiana: 

XLVI/1116/2014 
21 października 

2014 r. 

W sprawie zbycia  
w trybie 

bezprzetargowym  
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 
ozn. jako dz. 85/1, 

85/4, 85/5 położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Bohaterów 
Warszawy 8 i 10 na 

rzecz współwłaścicieli 
nieruchomości 

sąsiedniej. 

Zlecenie wyceny nieruchomości w I kwartale 2020 r. MGR 

XXXVII900/2013 
20 grudnia  

2013 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie  

w trybie 
bezprzetargowym 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 
ozn. jako dz. 105/9 

położonej w Bielsku-
Białej przy  

ul. Romualda 
Traugutta 1 na rzecz 

użytkowników 
wieczystych 

nieruchomości ozn. 
jako dz. 44/3. 

W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 
uchwała zostanie zmieniona. MGR 
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XXXIX/924/2014 
25 lutego 2014 r. 

Zmiana: 
III/20/2018 
18 grudnia  

2018 r. 

W sprawie 
podwyższenia 

kryterium 
dochodowego 

uprawniającego  
do przyznania zasiłku 
celowego na zakup 
posiłku lub żywności 

dla osób i rodzin 
objętych programem 
wieloletnim „Pomoc 

państwa  
w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020. 
Zmiana tytułu uchwały: 

W sprawie 
podwyższenia 

kryterium 
dochodowego 

uprawniającego  
do przyznania zasiłku 
celowego na zakup 
posiłku lub żywności 

dla osób i rodzin 
objętych wieloletnim 
programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023. 

Na mocy niniejszej uchwały Dyrektor MOPS po uprzednim dokonaniu rozeznania 
sytuacji przez pracownika socjalnego, podejmuje decyzje o przyznaniu zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom niespełniającym 
kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. 
W 2019 r. MOPS przyznał zasiłek celowy na zakup żywności 270 osobom  
w 249 rodzinach. 

MOPS 
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XL/956/2014 
25 marca 2014 r. 

Uchylona: 
V/55/2019 

26 lutego 2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego  
nr 22 położonego  
w budynku przy  

ul. Jesionowej 17 wraz  
z udziałem  

w częściach 
wspólnych budynku  

i urządzeń oraz  
w prawie własności 

gruntu w drodze 
przetargu.  

Uchwała uchylona uchwałą nr V/55/2019 z 26 lutego 2019 r.  MGR 

XLI/967/2014 
24 kwietnia  

2014 r. 

W sprawie przyjęcia 
„Strategii 

Rozwiązywania 
Problemów 

Społecznych Miasta 
Bielska-Białej  

na lata 2014–2020”. 

I. Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i jakości życia w mieście: 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) na pomoc w formie pieniężnej 

wydatkował kwotę 5.091.768 zł, udzielił wsparcia w formie finansowej  
i niefinansowej 2.459 rodzinom oraz przyznał łącznie 38.873 świadczenia (posiłki) 
dzieciom, w oparciu o Program „Posiłek w domu i w szkole”. 

2. MOPS w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej objął pomocą 154 
rodziny wychowujące 3 i więcej dzieci. Łączna wartość pomocy finansowej 
udzielonej tym rodzinom to 430.858 zł. W oparciu o inne regulacje prawne,  
na pomoc finansową dla rodzin wychowujących 3 i więcej dzieci wydatkowano 
553.243 zł – skorzystało 795 rodzin. 

3. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego udzielił pomocy psychologicznej 394 os.,  
w tym 23 dzieciom. W terapii małżeńskiej uczestniczyło 30 par, 244 os. objęte 
pomocą ZPS skierowane były przez pracowników MOPS, pozostałe 150 os.  
to mieszkańcy Miasta, którzy nie są klientami tut. Ośrodka. 

4. MOPS objął wsparciem 158 rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny 
zastępcze. 

5. MOPS zapewnił dostęp 29 rodzinom zastępczym do interwencji kryzysowej. 
6. MOPS od maja 2016 r. do kwietnia 2018 r. realizował projekt  

pn.: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”. Celem był wzrost 
dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 
społ. poprzez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia osobom 
korzystającym z usług opiekuńczych z terenu Bielska-Białej. Projekt zakładał,  

BCK, 
Książnica 
Beskidzka, 

MOPS, 
POIK, 

Teatr Lalek 
„Banialuka”, 

Teatr 
Polski,  
PS UM, 
ZPdDiM 

„Parasol”, 
ZPPP, 
Żłobek 
Miejski 
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iż wsparciem objętych zostanie 90 osób niepełnosprawnych, samotnych, chorych, 
niesamodzielnych, w podeszłym wieku. Podejmowano następujące formy działań: 
usługi opiekuńcze (30 os.); usługi asystenckie (12 os.); pomoc sąsiedzka (usługi 
opiekuńcze i asystenckie dla 18 osób) teleopieka dla osób niesamodzielnych  
(30 os.). Łącznie w projekcie uczestniczyło 135 osób. Od maja 2018 r. do kwietnia 
2020 r. realizowane są działania w celu zapewnienia trwałości projektu – w 2019 r. 
zadaniami objęto 53 osoby. 

7. Od października 2017 r. MOPS realizuje projekt pn. „Zintegrowana Animacja 
Społeczna w Bielsku-Białej”. Celem jest wzmocnienie aktywności  
oraz pobudzenie spójności społecznej 9 zmarginalizowanych, wieloproblemowych 
społeczności lokalnych miasta poprzez realizację 9 PAL  
na obszarach I oraz II strefy PROM (grupa docelowa: osoby zagrożone 
ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne, dotknięte 
długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne, nieaktywne 
zawodowo oraz otoczenie tych osób). W 2019 r. zorganizowano m.in. zajęcia 
taneczne, warsztaty szycia zabawek, „Zwariowaną pracownię sztuki”  
i „Filmowanie emocji” – ogółem 62 osób; warsztaty dziennikarskie – 13 osób; 
warsztaty z badmintona – 21 osób. 

8. W lipcu 2018 r. MOPS (jako partner) rozpoczął realizację projektu  
pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”. Celem 
głównym projektu jest zbudowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu 
osób z zaburzeniami psychicznymi, opartego na koncepcji ekosystemowej, który 
uwzględni indywidualne potrzeby i oczekiwania osób chorujących oraz ich 
otoczenia społecznego. Wsparciem objęto 98 osób. Projekt realizowany  
do grudnia 2020 r. 

9. W lipcu 2019 r. MOPS rozpoczął realizację projektu „Miejskie Centrum Usług 
Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych  
w Bielsku-Białej”. Celem głównym jest zapobieganie marginalizacji  
i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie instytucjonalizacji  
osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży dotkniętych ubóstwem 
i różnego typu dysfunkcjami społecznymi. Grupa docelowa, to głównie 
mieszkańcy osiedli zdegradowanych, ujętych w I i II strefie PROM. W ramach 
projektu powstała: Willa Animacji Międzypokoleniowej „SIXT Wam” – Strefa Usług 
dla Dzieci i Młodzieży, Placówka Wsparcia Dziennego „SIXT Wam” dla 30 dzieci; 
„SIXT Wam” – Strefa dla Seniorów, Klub Seniora „SIXT Wam” dla 20 osób; projekt 
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obejmuje też usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – dla 30 osób; pomoc 
sąsiedzką – dla 5 osób; Obsługę mieszkań chronionych – dla 3 osób. 
W listopadzie i grudniu 2019 r. do Placówki Wsparcia Dziennego „SIXT Wam” 
uczęszczało 17 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 roku życia – uczestniczyli  
w warsztatach plastycznych, tanecznych i informatycznych, korzystali z zajęć 
rekreacyjno-sportowych (basen, rolkowisko, kręgielnia), wyjść do kina oraz 
pomocy pedagogicznej i psychologicznej. 

10. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019 
indywidualną diagnozą oraz terapią logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną 
i fizjoterapią objął 4.227 dzieci. Realizowano także wczesne wspomaganie 
rozwoju dzieci od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego m.in. poprzez 
indywidualne konsultacje, diagnozy i terapie specjalistyczne –  
w 2019 r. objęto 92 dzieci, wydano 215 opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju. 

11. Ze zniżką 50% dla rodzin z trójką lub więcej dzieci sprzedano: 

 Teatr Lalek Banialuka: 1.501 biletów, wartość ulg: 12.877,50 zł, 

 Teatr Polski: bilety dla 772 bilety, wartość ulg: 17.887,00 zł, 

 Bielskie Centrum Kultury: 452 bilety, wartość ulg: 16.509,00 zł, 
12. Książnica Beskidzka zorganizowała: „Ferie w Bibliotece” w ramach których odbyły 

się 92 spotkania dla 1.261 uczestników oraz „Wakacje w bibliotece” –  
111 spotkań, 1.882 uczestników. 

13. W 2019 r. Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” (dawne 
Środowiskowe Centrum Pomocy) prowadziło 11 Placówek Wsparcia Dziennego: 
10 świetlic oraz Klub Młodzieżowy (liczba miejsc 350, opieką objęto 522 dzieci). 
W ramach bieżącej działalności: 

 podopiecznym zapewniane były posiłki, z tej formy wsparcia skorzystało  
522 dzieci (wydatkowano 156.792,03 zł), prowadzono także cykliczną edukację 
żywieniową (10 programów edukacyjnych), 

 oferowano wsparcie psychologiczne dla podopiecznych (157 osób) i ich 
rodziców (65 osób), 

 z warsztatów dla rodziców skorzystało 235 osób podczas 17 spotkań; 
realizowano też cykliczne programy profilaktyczne dot. szeroko rozumianej 
problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, 

 organizowano zajęcia/imprezy/animacje kulturalne, wyjścia do kina, teatru, 
warsztaty taneczne i występy artystyczne, szycie zabawek, filmowanie emocji, 
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programy rozwijające talenty i nowe umiejętności oraz zajęcia zwiększające 
aktywność fizyczną, 

 realizowano pomoc w nauce, organizacji czasu wolnego, rozwoju 
zainteresowań. 
 

Łącznie w zajęciach rekreacyjnych i warsztatach edukacyjnych dla rodziców wzięło 
udział 391 rodzin – 522 dzieci. 
14. Od 2017 r. Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt „Razem możemy więcej – rozwój 

usług społecznych”. W ramach projektu zlecono (w drodze otwartego konkursu 
ofert) Bielskiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu „Teatr Grodzki” realizację 
zadania pn.: „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami”. Z usług 
asystenta skorzystało 25 osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności (2.860 h pracy asystentów). Przeprowadzono 
również 8 trzygodzinnych spotkań superwizyjnych. MOPS jako realizator jednego 
z zadań w projekcie m.in. zatrudnił 5 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze. 
Od października 2019 r. do września 2021 r. realizowana jest trwałość projektu. 
Łącznie w roku sprawozdawczym wsparciem w postaci usług objęto 41 osób. 

15. Miasto Bielsko-Biała zleca, w ramach konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, tj.: świetlicy 
socjoterapeutycznej „Ignis” prowadzonej przez Charytatywne Stowarzyszenie 
Opiekuńczo-Wychowawcze dla 40 podopiecznych, świetlicy środowiskowej 
„Dzieciątka Jezus” prowadzonej przez Klub Inteligencji Katolickiej dla 30 dzieci 
oraz placówki pn. „Ulica Kreatywna”, prowadzonej przez Towarzystwo 
Psychoprofilaktyczne dla 84 dzieci. Świetlice oferują swoim podopiecznym zajęcia 
profilaktyczne, sportowe, artystyczne oraz kulturalne. 

16. Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał dostęp do interwencji 
kryzysowej, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, prawnej. 
Zapewniał też miejsca całodobowego pobytu w hostelu dla ofiar przemocy:  
2.202 osób – wsparcie ambulatoryjnie, 83 osób – pobyt w hostelu. Udzielono  
941 porad prawnych i założono 13 Niebieskich Kart. 

17. Od 2010 r. funkcjonuje system ulg dot. miejskich jednostek kultury, sportu  
i rekreacji. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. kartę „Rodzina+” posiadało  
1.581 rodzin (7.729 os.) – opis przy Uchwale RM w Bielsku-Białej Nr XX/374/2016 
z. 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus”. 

18. W 2019 r. z ulgi w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z tytułu posiadania 
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karty „Rodzina+” skorzystało 61 rodzin (66 dzieci). Łączna wartość ulg:  
97.706,25 zł. Natomiast 50% ulga w opłacie stałej za pobyt dziecka  
w Żłobku Miejskim z tytułu pobierania zasiłku rodzinnego dotyczyła 15 rodzin 
(łączna wartość ulgi wyniosła 23.793,75 zł). 

19. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. kartę „Weteran Plus” posiadały 83 osoby – 
opis przy Uchwale RM w B-B Nr XXXVI/708/2017 z 19 grudnia 2017 r.  
w sprawie przyjęcia „Programu Weteran Plus”. 

20. Kontynuacja prowadzenia strony internetowej dla seniorów w Bielsku-Białej 
(www.seniorzybielsko.pl). Na stronie internetowej osoby starsze znajdą szereg 
informacji, m.in. o polityce senioralnej, Radzie Seniorów Miasta Bielska-Białej, 
pomocy instytucjonalnej, a także o wydarzeniach kulturalnych, sportowych  
i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta przez różnorodne podmioty. 

II. Wspieranie tworzenia miejsc pracy, rozwoju zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 
- zwiększał aktywizację zawodową osób będących w trudnej sytuacji na rynku 

pracy poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  
w Klubie Integracji Społecznej dla 20 uczestników projektu „Zintegrowana 
Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”; realizował Programy Aktywności 
Lokalnej na terenach I i II strefy PROM, którymi objęte były m.in. osoby 
niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież; wsparcie realizowane było również  
w KIS prowadzonym przez FAS „Złote Łany” (12 os.) oraz CIS prowadzonym 
przez BSA „Teatr Grodzki” (16 os.), 

- MOPS zorganizował 12 szkoleń i kursów dla 38 uczestników w/w projektu: 
Księgowość wspomagana komputerem (1 os.); Operator koparko-ładowarki  
(2 os.); Prawo jazdy kat. B (15 osób); Prawo jazdy kat. C  
(1 os.); Prawo jazdy kat. C/E (2 os.); Kurs szycia dla początkujących  
(1 os.); ECDL (10 os.); Kurs obsługi kasy fiskalnej (1 os.); Spawacz (1 os.); 
Wizaż i stylizacja paznokci (1 os.); Aplikacja folii przeznaczonych do zmiany 
koloru samochodu (2 os.), 

- FAS „Złote Łany”, partner MOPS w projekcie, zorganizował 12 kursów  
i szkoleń dla 17 uczestników w ramach projektu „Zintegrowana Animacja 
Społeczna w Bielsku-Białej”. Szkolenia obejmowały następujący zakres: 
ECDL (5 os.); Opiekunka dziecięca (2 os.); Prawo jazdy kat. B (1 os.); Prawo 
jazdy kat. C (1 os.); Operator wózka podnośnikowego/bezpieczna wymiana 
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butli (1 os.); Język angielski (1 os.); Kurs florystyczny (1 os.); Drukarz (1 os.); 
Grafika komputerowa (1 os.); Grafika rastrowa (1 os.); Operator CNC (1 os.), 

- prowadził Gminny Program Prac Społecznie Użytecznych skierowany  
do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających  
w zatrudnieniu korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, których 
sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Program ten realizowany był 
w trzech formach: prace społecznie użyteczne  w wymiarze do 10h/tyg.; 
umowa zlecenie w systemie miesięcznym; roboty publiczne na okres 
sześciomiesięczny. Wszystkimi ww. formami pracy objęto: 138 os. (42 os.  
w ramach prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10h/tyg., 80 os. 
zatrudniono na umowę zlecenie, 16 os. na umowę o pracę), 

- udzielił wsparcia finansowego dla osób kontynuujących naukę  
oraz podejmujących studia podyplomowe w kwocie 435.344,00 zł  
dla 83 usamodzielnianych wychowanków. 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej wspierał rozwój przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia przekazując dofinansowania na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (114 os.), natomiast 39 os. zostało zatrudnionych w ramach 
refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy. W celu zwiększenia 
aktywizacji zawodowej osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy PUP 
świadczył usługi poradnictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Z usługi 
pośrednictwa pracy skorzystało 3.915 os. w ramach 15.160 wizyt u doradców 
klienta. Pozyskano również 7.730 wolnych miejsc pracy z terenu Bielska-Białej. 
Dla 2.743 os. bezrobotnych z Miasta przygotowywano indywidualne plany 
działania, wydano również 770 skierowań do pracy, w wyniku których 131 os. 
podjęło zatrudnienie. W 2019 r. doradcy zawodowi PUP objęli poradnictwem 
zawodowym 373 os. bezrobotne, w ramach 430 udzielonych porad zawodowych, 
z czego 258 os. uczestniczyło w 371 poradach indywidualnych, natomiast 115 os. 
uczestniczyło w 59 poradach grupowych. Ponadto, informacją zawodową objęto 
2.675 os., z czego 420 os. uczestniczyło w ramach 267 spotkań grupowych, 
natomiast 2.255 os. uczestniczyło w ramach spotkań indywidualnych. W 2019 r. 
137 os. rozpoczęło staż, 43 os. rozpoczęły prace społecznie użyteczne, 21 os. 
rozpoczęło prace w ramach robót publicznych oraz 20 os. w ramach prac 
interwencyjnych. Dodatkowo 9 os. podjęło pracę na zasadach refundacji 
pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. W 2019 r. 93 os. z terenu Miasta, 
poprzez szkolenia, nabyły bądź uzupełniły kwalifikacje zawodowe lub umiejętności 
ogólne przydatne do wykonywania pracy. PUP objął wsparciem finansowym 2 os. 
podejmujące naukę na studiach podyplomowych oraz 10 os. kontynuujących 
naukę z 2018 r. Pracownicy PUP skorzystali z 46 szkoleń – łącznie 99 os. 

3. W latach 2018-2019 Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z Regionalną Izbą 
Handlu i Przemysłu, Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 
realizował projekt „Twoja firma – Twój sukces!”, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. Celem projektu było kompleksowe wsparcie działań 
zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W projekcie 
uczestniczyły osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami.  
W 2019 r. wsparcie pomostowe otrzymało 19 os. w formie finansowej (2.000 zł 
miesięcznie dla każdej osoby) oraz doradczej w zakresie prowadzenia firmy. 
Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 556.067,73 zł. 

4. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła Uchwałę Nr XIV/309/2019 z dnia  
17 grudnia 2019 r. w sprawie założenia spółdzielni socjalnej. Działania związane  
z założeniem spółdzielni będą prowadzone przez Gminę Bielsko-Biała  
i Gminę Kozy w 2020 r. 

III. Rozwój polityki mieszkaniowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym: 

1. W 2019 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: 

 przeprowadził remont 252 mieszkań-pustostanów w tym: 180 lokali 
przeznaczonych na najem socjalny, 12 pomieszczeń tymczasowych,  
41 w ramach modernizacji budynków, 

 rozpoczął realizację projektu w zakresie budownictwa socjalnego  
(ul. Żywiecka, Karpacka, Bardowskiego) oraz zmodernizował  
5 budynków mieszkalnych (ul. Kochanowskiego, Bardowskiego), 

 wspierał najemców komunalnych zagrożonych bezdomnością poprzez 
realizację zamiany lokali połączonej ze spłatą zadłużenia – 3 zamiany  
(3 rodziny, 14 os.), 

 programem oddłużania oraz obniżki czynszów osobom spełniającym kryterium 
dochodowe objął 505 osób/rodzin. 

IV. Wspieranie działań na rzecz zdrowia mieszkańców: 
1. Miasto Bielsko-Biała udzieliło 9 dotacji dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – 

Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, m.in. na zakup sprzętu i aparatury 
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medycznej (3.360.144,00 zł) oraz podniesienie standardów bazy leczniczej 
(2.801.206,00 zł). Ponadto udzielono dotacji dla podmiotów leczniczych,  
dla których podmiotem tworzącym nie jest Miasto Bielsko-Biała, a ze świadczeń 
których korzystają tut. mieszkańcy, tj.: Szpitala Wojewódzkiego w B-B na zakup 
sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 126.000,00 zł; Szpitala Kolejowego  
w Wilkowicach-Bystrej na zakup sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 
38.786,00 zł. Łączna wartość udzielonych dotacji wyniosła 6.326.136,00 zł. 

2. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II: 

 przeprowadziło dla 72 os. uprawnionych szkolenia zawodowe na kwotę  
31.000 zł, 

 poniosło nakłady finansowe w wysokości 114.045,45 zł na spełnienie 
wymogów sanitarnych oraz 10.906.624,23 zł na podniesienie standardów 
bazy leczniczej, 

 na zakup sprzętu oraz aparatury poniosło wydatki w kwocie  
6.202.748,03 zł, 

 udzielało pacjentom porad w oddziałach szpitalnych oraz poradniach  
(7 lekarzy) i organizowało zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pielęgniarki 
(5 os.) – łącznie 12 wolontariuszy. 

3. Nauczyciele Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno- 
Kompensacyjnej w ramach wychowania zdrowotnego przeprowadzali pogadanki 
na temat profilaktyki zdrowego trybu życia. Programem tym objęte zostały 
wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Ośrodku,  
w bielskich szkołach podstawowych i przedszkolach (ok. 2.000 dzieci). 

4. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: 

 koordynował i realizował rządowy program „Za życiem” przeznaczony dla 
dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.  
Do zajęć zakwalifikowano 314 dzieci, (w tym 185 niepełnosprawnych  
i 129 zagrożonych niepełnosprawnością). Łącznie udział wzięło 264 dzieci, 
program realizowało 35 specjalistów, przeprowadzono 10.300 h indywidualnej 
terapii (rehabilitacja, terapia SI, wsparcie logopedyczne, psychologiczne, 
pedagogiczne – spotkania z surdopedagogiem, tyflopedagogiem –  
w zależności od potrzeb), 

 realizował zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą  
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki poprzez warsztaty  
i treningi prowadzone na terenie szkół i placówek zgodnie  

Książnica 
Beskidzka, 

MOPS, 
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ŚDS 
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z zapotrzebowaniem środowiska oświatowego – 437 spotkań. 
5. Książnica Beskidzka wspierała działania na rzecz zdrowia mieszkańców 

realizując projekt „Od słowa do zdrowia – żyj aktywnie z Biblioteką” (odbyło się 50 
spotkań z dietetykami, lekarzami oraz autorami książek promujących zdrowy styl 
życia oraz odżywiania, 2.261 uczestników). 

6. Wydział Gospodarki Miejskiej wydatkował środki na utrzymanie górskich ścieżek 
rowerowych, propagujących i wspierających zdrowy styl życia (koszt 110.000,00 
zł). 

7. W 2019 r. kontynuowana była w mieście realizacja badań profilaktycznych  
w kierunku: 

 nowotworów płuc i gruźlicy płuc (Rtg płuc wraz z opisem) dla osób  
w wieku 40-65 – skorzystało 539 os.; 

 raka jajnika (określenie markera nowotworowego CA 125 we krwi) dla kobiet  
w wieku pow. 40 roku życia – skorzystało 970 os.; 

 raka prostaty (określenie poziomu markera nowotworowego PSA we krwi) dla 
mężczyzn powyżej 50 roku życia – skorzystało 795 os. 

 profilaktyki chorób układu krążenia (oznaczanie we krwi poziomu cholesterolu, 
glukozy, LDL, HDL, trójglicerydów, pomiar ciśnienia tętniczego, określenie 
indeksu masy ciała – BMI) dla osób pomiędzy 30 a 60 roku życia – 
skorzystało 740 os.; 

Biel      Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej zorganizował 
również akcję bezpłatnych badań wad postawy ciała w ramach akcji „Zima  
w mieście” (przebadano 113 mieszkańców miasta). 
Realizacja badań profilaktycznych połączona była z edukacją zdrowotną osób    
zgłaszających się do badań. Wszystkie osoby, u których wykryte zostały 
nieprawidłowości poinformowane zostały o konieczności poddania się kontroli 
lekarskiej. 

8. Szkołom podstawowym prowadzonym przez Miasto Bielsko-Biała zostało 
udzielone dofinansowanie na realizację inicjatyw własnych w zakresie promocji 
zdrowia (m. in. warsztaty propagujących zdrowy styl życia, spotkania  
z dietetykiem, warsztaty kulinarne, konkursy propagujące zdrowe odżywianie, 
unikanie używek, spotkania aktywizujące dzieci i młodzież ukazujące ważną rolę 
sportu i aktywności fizycznej w życiu człowieka). Dofinansowanie otrzymały  
4 placówki na łączną kwotę 1.937,00 zł, z czego wykorzystano 97,63% czyli 
1.891,04 zł. 
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9. Wydział Polityki Społecznej zorganizował 9 audycji radiowych o tematyce 
prozdrowotnej z udziałem specjalistów z dziedzin nauk medycznych i innych.  
Po zakończeniu każdej audycji, osoby zaproszone do studia pełniły 30 minutowy 
dyżur telefoniczny. Ponadto, na stronie internetowej tut. Urzędu Miejskiego oraz  
w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej” zamieszczane były artykuły 
tematycznie związane z audycjami, które przygotowywali specjaliści zaproszeni 
do udziału w ww. audycjach. 

10. Miasto Bielsko-Biała wspólnie z powiatami: bielskim, cieszyńskim  
i żywieckim było organizatorem VIII edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy  
o Zdrowiu Psychicznym, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych.  
W Olimpiadzie uczestniczyło 568 uczniów. 

11. Miasto Bielsko-Biała po raz kolejny przystąpiło do kampanii „Europejski Dzień 
Wiedzy o Antybiotykach”. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
zamieszczono informacje propagujące wiedzę na temat odpowiedzialnego 
stosowania antybiotyków i zjawiska antybiotykoodporności. Ponadto, 
rozpowszechniano ulotki i plakaty otrzymane z Narodowego Instytutu Leków. 

12. Miasto Bielsko-Biała włączyło się do udziału w ogólnopolskim programie 
profilaktyki czerniaka zainicjowanym przez Studenckie Koło Naukowego Onkoma 
przy Klinice Gastoenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Program obejmuje realizację jednej lekcji 
edukacyjnej w roku szkolnym 2019/2020 w klasach VII-VIII szkół podstawowych 
oraz w szkołach ponadpodstawowych zgodnie z przygotowanym scenariuszem. 
Ponadto w ramach programu prowadzona będzie w 2020 r. edukacja zdrowotna 
mieszkańców Miasta za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego 
oraz tematycznych plakatów. 

13. Miasto Bielsko-Biała uczestniczyło w kampanii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pn. „Brązowo, ale czy zdrowo?”, której 
celem było kształtowanie postaw prozdrowotnych związanych  
z bezpiecznym korzystaniem z promieni słonecznych. W ramach kampanii 
rozpowszechnione zostały materiały informacyjno-edukacyjne (ulotki, plakaty),  
a także zamieszczono stosowną informację o kampanii na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego. 

14. Miasto Bielsko-Biała brało udział w kampanii społecznej pn. „Bezpieczna 
Autostrada” zorganizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa 
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we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach 
kampanii m.in. prowadzona była edukacja w zakresie bezpiecznego poruszania 
się po drogach, pokazy udzielania pierwszej pomocy i użycia defibrylatora AED. 
Podczas event’u przekazany został defibrylator AED, ufundowany przez 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa – sprzęt umieszczono w specjalnej 
skrzynce, która zlokalizowana jest na pl. Bolesława Chrobrego (przy wejściu  
do windy). 

15. W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”  
w dniu 9 czerwca 2019 r. odbył się piknik „Bądź zdrów”, zorganizowany przez 
partnera MOPS w projekcie – Fundację Aktywności Społecznej „Złote Łany”. 
Piknik promował zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne (badania  
i konsultacje specjalistów oraz część artystyczna i integracyjna). 

16. Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” zrealizował program z zakresu 
promocji zdrowia pn. „Podejdź bliżej” skierowany do osób przewlekle psychicznie 
chorych, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz członków rodzin, 
opiekunów i pracowników merytorycznych instytucji pomocowych z Bielska-Białej. 
W programie brało udział 150 osób. Działania obejmowały warsztaty z zakresu 
zdrowego odżywiania, przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego, 
opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych. 

17. Wydział Polityki Społecznej współpracował z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

 w ramach zadań zapisanych w „Programie współpracy Gminy Bielsko-Biała  
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” zrealizowano 2 przedsięwzięcia: 1) domowa 
opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby 
nowotworowej – wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych; 
wsparcie psychiczne os. chorych i ich rodzin, edukacja wolontariuszy i rodzin 
w zakresie opieki nad chorym – realizator Hospicjum św. Kamila w Bielsku-
Białej; 2) prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej i zajęć ruchowych na sali  
i basenie, prelekcje specjalistów, spotkania wolontariuszek z pacjentkami 
leczonymi w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w B-B, 
prowadzenie rozmów wspierających z kobietami przed i po operacji piersi, 
spotkania szkoleniowe i wspierające ochotniczek z psychologiem, spotkania 
dla kobiet po diagnozie i „młodych stażem po operacji” oraz ich rodzin, 
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 w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, dofinansowane zostały 2 projekty: 1) „Klub Integracyjny «Na 
Złotych» dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (14 spotkań: wsparcie 
psychologa, współpraca z wolontariuszami i pracownikami Fundacji, 
wycieczka do muzeum w Pszczynie, wyjście do kina, prelekcje tematyczne) – 
realizator Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany”; 2) „Akcja 
informacyjno-edukacyjna na temat niebezpieczeństwa uzależnienia  
od Internetu. Spotkania z młodzieżą Nie wypada nie pomagać” (spotkania  
2 x 2h – młodzież szkół ponadpodstawowych z B-B, kampania w mediach 
społecznościowych i lokalnych mediach internetowych, indywidualne 
konsultacje dla młodzieży, rozpowszechnienie ulotek tematycznych  
w bielskich palcówkach oświatowych – realizator Fundacja Moniki Jaskólskiej 
„Nie Wypada Nie Pomagać”. 

Łączna wartość udzielonych dotacji: 91.400,00 zł. 
18. W drodze Otwartego Konkursu Ofert przeprowadzonego przez Wydział 

Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (dawny Wydział Spraw 
Obywatelskich) wyłoniono organizację pozarządową, z którą zawarto umowę 
na „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  
i edukacyjnej i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu 
konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii” – realizator Fundacja 
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”. Skorzystało ok. 300 os., 
zrealizowano 658 h poradnictwa psychologicznego, 97 h poradnictwa 
prawnego, 22 h w ramach grup wsparcia dla zagrożonych uzależnieniem  
od środków psychoaktywnych. Odbyły się też 2 edycje „Programu 
Wzmacniania Rodziny” (przekazane środki: 50.000,00 zł). 

19. Na terenie miasta kontynuowano rozpowszechnianie tzw. „Koperty Życia” (m.in. 
za pośrednictwem organizacji działających na rzecz seniorów, jednostek pomocy 
społecznej, podmiotów leczniczych, a także wśród uczestników imprez dla 
seniorów, spotkań informacyjnych typu „dni otwarte”). Celem jaki przyświeca 
„Kopercie życia” jest pomoc osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie 
zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym. Elementy 
składające się na „Kopertę życia”, to: 

 karta informacyjna zawierająca najistotniejsze dane o stanie zdrowia, dane 
personalne, dane do kontaktu z najbliższymi oraz inne ważne informacje, które 
mogą mieć znaczenie w przypadku interwencji medycznej (karta informacyjna 
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włożona jest do plastikowej koperty, którą umieszcza się  
w lodówce); 

 magnes na lodówkę; 

 naklejka na drzwi, informująca, że w mieszkaniu znajduje się „Koperta życia”. 
V. Wspieranie szkolnictwa integracyjnego, profilaktyki problemów społecznych  

i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem 
społecznym: 

1. Obowiązkiem szkolnym zostało objętych 776 dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych. Liczba miejsc w przedszkolach oraz w szkołach specjalnych  
i integracyjnych oraz liczba osób objętych tą formą edukacji – 752. 

2. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wydał 634 orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz 41 dla 
dzieci niedostosowanych społecznie. Prowadzono też indywidualne diagnozy  
i terapie dzieci i młodzieży (łącznie 584) oraz konsultacje i porady dla rodziców  
i nauczycieli, warsztaty i prelekcje tematyczne (łącznie 258 spotkań). 
Wszyscy uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi diagnozowanymi  
na podstawie opinii i orzeczeń (kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne, 
rewalidacja, pomoc psychologiczno-pedagogiczna) były na bieżąco wspierane. 

3. W celu wspierania rodzin w zapewnieniu edukacji i opieki dla dzieci 
niepełnosprawnych fizycznie, umysłowo i niedostosowanych społecznie  
w 2019 r. prowadzono następujące placówki wsparcia: 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Internat 11 wolnych miejsc,  
14 wychowanków, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Szkoła 17 wolnych miejsc,  
21 uczniów, 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: 70 miejsc, 40 wychowanków. 
4. Uczestnictwo społeczności szkolnej w programach profilaktycznych dotyczyło 

wszystkich uczniów szkół publicznych. Szczególną opieką zostali objęci uczniowie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zagrożeni niedostosowaniem 
społecznym – 33 uczniów. Działania profilaktyczne obejmowały także kadrę 
merytoryczną m.in. ZPOW (odbyło się szkolenie „Depresja nastolatków i jej 
konsekwencje” oraz prowadzono superwizję pracy zespołu – uczestniczyło  
30 os.). 

5. W 2019 r. Miejski Zarząd Oświaty w drodze przetargu nieograniczonego wyłonił 
przewoźnika i zorganizował dowóz dla: 
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 dzieci niepełnosprawnych trzy i czteroletnich do przedszkoli (4 os. – koszt 
72.556,93 zł), 

 niepełnosprawnych studentów na Akademię Techniczno-Humanistyczną  
w Bielsku-Białej oraz rehabilitację (1 os. – koszt 20.093,45 zł), 

 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych:  
4 os. do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach (koszt 55.782,47 zł);  
1 os. do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach (koszt 
22.670,00 zł); 5 os. do Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczych w Kozach i Piasku (koszt 93.802,91 zł). 

Ponadto, rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych korzystali z refundacji 
kosztów przejazdu w zakresie dowozu indywidualnego do szkół i przedszkoli  
(106 os. – koszty ok. 138.000 zł). 
6. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku Białej Sp. z o. o. realizował następujące 

działania: 

 dowóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 
do szkół publicznych wykorzystując samochody wyposażone w windy –  
20 dzieci, 

 dowóz autobusami typu „Mini” niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich  
i sześcioletnich, objętych wychowaniem przedszkolnym oraz 
niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do bielskich szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 200 dzieci, 

 przewóz osób niepełnosprawnych na linii „S” na podstawie umowy podpisanej 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”, 

 odpłatny przewóz osób niepełnosprawnych w systemie TAXI. 
7. Szkołom prowadzonym przez Miasto Bielsko-Biała zostało udzielone 

dofinansowanie na realizację szkolnych programów profilaktyczno- 
wychowawczych. W okresie od marca do czerwca 2019 r. ze środków 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020” 
dofinansowanie otrzymało 16 szkół, natomiast w okresie od października  
do grudnia 25 szkół (programy rekomendowane: „Unplugged”, „Smak życia, czyli 
debata o dopalaczach” oraz warsztaty, konkursy – w tym także działania 
skierowane do rodziców i opiekunów). Łączna kwota dofinansowania  
to 45.291,86 zł, z czego zrealizowano 99,86%, czyli 45.228,94 zł. 
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VI. Promowanie aktywności kulturalnej sprzyjającej integracji społecznej: 
1. MOPS zorganizował 29 imprez dla 201 osób starszych  

i niepełnosprawnych w ramach działalności Ośrodków Wsparcia dla Osób 
Starszych (Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Walentynki, 
obchody Świąt Wielkanocnych i Dnia Kobiet, spotkania w plenerze – ogniska, 
obchody Dnia Seniora, Bal Andrzejkowy, obchody Świąt Bożego Narodzenia, 
organizacja wycieczek do: Warszawy, Krakowa, Częstochowy – pielgrzymka 
seniorów, Chlebowej Chaty, Wisły, 2 wyjazdy do Lalik, obóz sportowy w Karwii, 
wyjścia do kina, na koncerty i do teatru, Pokaz Mody Seniorów). 

2. W ramach Projektu „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój 
międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” powstała Strefa dla 
Seniorów – utworzono Klub Seniora „SIXT WAM”. Opieka dzienna obejmuje: 
usprawnienie ruchowe, zagospodarowanie wolnego czasu, rozwijanie 
umiejętności i zainteresowań, zajęcia edukacyjne (np. pierwsza pomoc, obsługa 
komputera i korzystanie z internetu), spotkania grup samopomocowych, pomoc 
psychologiczną grupową i indywidualną, spotkania integracyjno-kulturalne (np. 
wyjścia do kina, muzeum, teatru, na koncerty), warsztaty prozdrowotne – 
spotkania z lekarzem, poradnictwo prawne oraz wycieczki edukacyjno-
przyrodnicze. W listopadzie i grudniu 2019 r. z zajęć skorzystało 23 seniorów. 

3. W ramach projektu pn. „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” 
partner MOPS – Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” realizował: 

 cykl imprez dla seniorów zamieszkujących na terenie osiedla: Piknik „Bądź 
zdrów” (6 czerwca 2019 r. część medyczna tzn. badania i konsultacje 
specjalistów i część artystyczna tzn. występ zespołu muzycznego, pokaz 
Teatru Ognia, część integracyjna dla seniorów połączona z poczęstunkiem  
i występem seniorów z koła teatralnego, kiermasz rękodzieła artystycznego  
i warsztaty decupage, zabawy i gry dla dzieci), 

 spotkania integracyjne (spotkanie seniorów, podopiecznych oraz wolontariuszy 
Fundacji połączone z poczęstunkiem i przejazdem Ciuchcią Beskidzką), 

 aktywizację ruchową „Mobilny Senior” (zwiedzanie regionu Podbeskidzia); 

 wycieczkę na Górę Żar, 

 imprezę środowiskową „Śpiewaj i gotuj razem z nami” (integracja oraz 
promocja przyśpiewek regionalnych). 

Łącznie w w/w przedsięwzięciach wzięło udział 160 uczestników. 
4. Miejski Dom Kultury zorganizował ponad 650 ogólnodostępnych nieodpłatnych 
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imprez m.in. wernisaże, kiermasze, cykl spotkań z niezwykłymi ludźmi, 
przedstawienia teatralne, koncerty, itp. oraz zajęcia stałe  
w poszczególnych Domach Kultury – 402 stałe grupy, 5.127 uczestników. 

 MDK zorganizował też 140 imprez dla 1.700 osób starszych  
i niepełnosprawnych: spotkania okolicznościowe dla Seniorów,  
np. opłatkowe, koncerty, turnieje szachowe, konkursy plastyczne. 

 MDK prowadził i rozwijał różne formy aktywności np. grupy artystyczne, kursy  
i koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, koła plastyczne, szachowe, 
ceramiczne, modelarskie, rytmiki, fotograficzne, numizmatyczne, filatelistyczne, 
ornitologiczne, esperanto, szkółki baletowe, kursy tańca, itp. Liczba 
realizowanych stałych zajęć integrujących społecznie osoby starsze  
i niepełnosprawne – 53 dla 790 uczestników. 

 MDK wspierał możliwości zaspokajania potrzeb kulturalnych  
i artystycznych dzieci i młodzieży w 349 grupach artystycznych, z których 
skorzystało 4.337 osób. 

5. Bielskie Centrum Kultury: 

 wydało 3.000 bezpłatnych biletów dla rodzin najuboższych na koncerty  
w wykonaniu Orkiestry im. Telemanna: „Muzyczna Ballada Europy” oraz 
sprzedało 2.564 biletów ulgowych (m.in. dla osób starszych) na koncerty  
w wykonaniu tej Orkiestry, 

 przekazało 686 bezpłatnych biletów na koncerty dla osób z Domów Pomocy 
Społecznej, Związku Kombatantów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji 
Aktywności Społecznej „Złote Łany”, Koła Emerytów, Izby Lekarskiej oraz  
58 bezpłatnych biletów dla Duszpasterstwa Osób Niewidomych, 

 sprzedało 257 ulgowych biletów w ramach realizacji programu „Miejsce 
przyjazne dla Seniorów” – „Karta Seniora”, 

 organizowało bezpłatne wystawy w Galerii Środowisk Twórczych  
(5 wydarzeń – łącznie około 33.000 widzów) oraz bezpłatne imprezy 
plenerowe (m.in. w ramach akcji: „Festyn Majowy”, „Dni Bielska-Białej”, „Lato 
z Kulturą”, „Pożegnanie Lata”, „Koncert Sylwestrowy”) – łącznie koncertów 
wysłuchało ok. 60.000 osób, 

 prowadziło zajęcia 2 zespołów pieśni i tańca oraz 2 chórów (uczestniczyło 237 
dzieci i młodzieży). 

BCK dostosowało także infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(zwiększono liczbę toalet oraz oddano do użytku windę umożliwiająca dostęp  
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do Galerii Środowisk Twórczych i kawiarni). Ponadto, osoby poruszające się  
na wózkach inwalidzkich miały bezpłatny wstęp na imprezy organizowane przez 
Bielskie Centrum Kultury. 
6. Teatr Lalek Banialuka w okresie sprawozdawczym zorganizował: 

 392 spektakle dla 67.531 osób (w tym: 17 spektakli zagranych w terenie,  
13 inscenizacji mikołajkowych), 

 51 zajęć z zakresu warsztatów teatralnych dla 2.295  osób, 

 102 spotkania edukacyjne dla 4.590 osób, 

 4 premiery. 
Ponadto Teatr Lalek Banialuka: 

 przygotował pokaz specjalny przedstawienia pt. „Tuwim i…” w ramach  
2 akcji: projektu „Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru” oraz „Bilet  
za 350 groszy”, 

 we współpracy z KM Policji oraz MOPS w Bielsku-Białej przygotowano 
wspólne przedsięwzięcie dla podopiecznych z rodzin zastępczych. Policjanci 
zajmujący się profilaktyką społeczną oraz profilaktyką bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym zaprezentowali dzieciom sprzęt policyjny i zawód policjanta 
oraz przeprowadzili dla dzieci prelekcję, której tematem było ogólnie pojęte 
bezpieczeństwo najmłodszych. Zwieńczeniem spotkania był spektakl pt. „Pchła 
Szachrajka” po którym dzieci zwiedzały teatr, 

 rozpoczął cykl spotkań pod hasłem „Teatr na zdrowie” na oddziale 
psychiatrycznym Bielskiego Szpitala Pediatrycznego (2 spotkania), 

 gościł uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla 
Gimnazjalistów „Przebudzeni do Życia” (organizator ROK w B-B), 

 realizował zadania wynikające z programów „Weteran Plus” (sprzedano  
10 biletów z 50% ulgą) oraz „Miejsce przyjazne dla seniorów” (sprzedano  
1 bilet z ulgą 5 zł), 

 brał udział w obchodach „Dnia Przedsiębiorczości”, wdrażając licealistów  
w specyfikę pracy w teatrze. 

7. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zorganizował 4 imprezy 
tematyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: Spotkanie  
z okazji Dnia Matki, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Rodzinny Piknik Integracyjny – 
340 uczestników. 

8. Książnica Beskidzka zorganizowała nieodpłatnie 3.849 imprez literackich, 
edukacyjnych, spotkań, wykładów, wystaw itp. W ramach wspierania możliwości 
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zaspakajania potrzeb kulturalnych i artystycznych dzieci  
i młodzieży Książnica Beskidzka zorganizowała 2.961 przedsięwzięć, m.in.: 
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Biblioteka Przedszkolaka, zajęcia 
plastyczno-literackie – uczestniczyło 52.788 osób. 

9. Galeria Bielska BWA udostępniała wiele wydarzeń artystycznych (również 
bezpłatnie) m.in.: wernisaże, wykłady, spotkania autorskie, warsztaty  
i projekcje filmów, akcje plenerowe, wybrane koncerty, gry i zabawy dla 
młodzieży, a także wiele innych działań, o których każdorazowo informacja 
umieszczana jest na stronie internetowej Galerii, w mailingu oraz na plakatach. 
Łącznie odbyło się ponad 80 wydarzeń i imprez kulturalnych, z których 
skorzystało 16.980 osób. BWA wspierało też rehabilitację poprzez sztukę, 
organizując bezpłatne warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących:  
3 oprowadzenia „przez dotyk” po wystawach (47 os.) oraz 3 warsztaty 
rzeźbiarskie (40 os.). Podopieczni różnorodnych ośrodków wsparcia zwiedzali 
bezpłatnie wystawy z przewodnikiem (771 os.). 
W 2017 r. powstał program realizowany przez Galerię Bielską BWA dla 
Uniwersytetu III Wieku przy ATH w Bielsku-Białej pt. „Sztuka w moim życiu”. 
Słuchacze-seniorzy uczestniczą w seminariach, połączonych z oprowadzaniem 
po wystawach – 3 spotkania, 51 osób. 

10. Teatr Polski w Bielsku-Białej w celu włączenia osób o niskich dochodach  
w nurt życia kulturalnego stosował ulgi dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej oraz uprawnionych do korzystania z ulg w ramach realizowanych 
programów miejskich (objęto 800 os.). Odbyło się również  
6 nieodpłatnych imprez i warsztatów kulturalnych. Teatr Polski kontynuował także 
cykl „Spektakle bez barier” dedykowany osobom z dysfunkcjami słuchu  
i wzroku, w ramach którego odbywały się pokazy spektakli (8 przedstawień), 
warsztaty oraz spotkania z artystami (łącznie 13). Wszystkie działania w ramach 
cyklu były niebiletowane (1.125 uczestników). W Teatrze Polskim wystawiono 
również dwukrotnie sztukę pt. „Boeing, Boeing” w ramach „Dni Seniora  
w Bielsku-Białej” oraz zorganizowano otwartą próbę generalną spektaklu 
„Wesele” dla osób starszych i niepełnosprawnych (łącznie 1.096 widzów). 
Wspieranie form rehabilitacji poprzez sztukę objęło 13 projektów/działań,  
z których skorzystały 352 osoby (m.in. tłumaczenia na język migowy, warsztaty 
plastyczne dla osób niewidomych itp.). 

11. Uchwałą Nr IX/150/2019 z 10 czerwca 2019 r. przyjęto Program „Miejsce 
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przyjazne dla seniorów”. Celem Programu jest wspieranie różnych form 
aktywności osób starszych, poprzez zwiększenie im dostępności do usług  
w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji i innych. Mieszkańcy Miasta, którzy 
ukończyli 65 r. ż. po złożeniu wniosku otrzymują „Kartę Seniora”. Upoważnia ona 
do korzystania z systemu ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Miasto 
oraz Partnerów Programu. W 2019 r. Partnerami Programu było 6 jednostek 
organizacyjnych Miasta oraz 10 innych podmiotów. W okresie sprawozdawczym 
3.821 os. złożyło wniosek o wydanie „Karty Seniora”, wydano 3.534 kart. 

VII. Upowszechnianie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej: 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania popularyzujące udział 

w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. W ramach projektu „Zintegrowana 
Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” zorganizował zajęcia  
z badmintona dla 21 mieszkańców terenów objętych PROM. 

2. MZO upowszechniał zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną poprzez kontynuację  
i rozwój współzawodnictwa sportowego szkół – zorganizowano 567 zawodów 
sportowych i spartakiad, w których uczestniczyło 15.275 uczniów. 

3. BBOSiR wspierał rozwój sportu amatorskiego i rekreacji w celu poprawy kondycji 
fizycznej i stanu zdrowia mieszkańców poprzez organizację imprez sportowo-
rekreacyjnych: Bielsko-Bialska Amatorska Liga Piłki Nożnej „Orlik” (400 os.); 
Bielsko-Bialska Amatorska Liga Tenisa Stołowego (100 os.); Turnieje Grand Prix 
Bielska-Białej w Tenisie Stołowym (100 os.); Zorganizował  
75 projektów/imprez popularyzujących aktywny i zdrowy styl życia dla 23.700 os. 
oraz cotygodniowe pozalekcyjne zajęcia sportowe w formie warsztatów z tenisa 
stołowego (każdorazowo uczestniczyło 10-12 os.). Ogółem z miejskiej bazy 
sportowej skorzystało ok. 1.000.000 os. 

4. BBOSiR przeprowadził 1 inwestycję modernizującą bazę sportową na kwotę 
1.500.000 zł (wymiana nawierzchni trawiastej na stadionie piłkarskim przy  
ul. Młyńskiej). 

5. Miasto udzieliło 47 dotacji dla klubów sportowych w wysokości 1.736.000 zł,  
w zajęciach brało udział 4.458 osób. Zorganizowano 3 rozgrywki amatorskie  
dla ok. 1.000 osób (Bielska Liga Koszykówki, Amatorska Liga Siatkówki, Bielsko-
Bialska Amatorska Liga Piłki Nożnej). 

6. Miasto organizowało i współorganizowało 26 imprez sportowo-rekreacyjnych,  
w których uczestniczyły 9.734 osoby (w tym m.in. 6 imprez biegowych, Mini Tour 
de Pologne, Rodzinny Rajd Rowerowy, Przedszkoliada, Puchar „Reksia”, Turniej 
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Koszykówki 3x3, 5 imprez z cyklu „Sportowa Sobota”, Rolkoteka, Turniej Gier  
i Zabaw, Złaz Turystyczny w ramach ŚDT). 

7. Wydział Inwestycji prowadził rozbudowę i poprawę stanu technicznego szkolnej 
bazy sportowej, która objęła następujące działania: zakończono budowę  
3 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych (SP nr 3; SP nr 9; Branżowa Szkoła I st. 
Nr 4), w tym 2 z bieżnią i skocznią. Wykonano również oświetlenie  
i zainstalowano system monitoringu wizyjnego na terenie boiska wielofunkcyjnego 
oraz placu zabaw przy SP nr 28. Łączny całościowy koszt wszystkich inwestycji: 
1.719.959,19 zł. Natomiast w ramach inwestycji finansowanych z Budżetu 
Obywatelskiego zakończono modernizację boiska przy SP nr 2. Wartość całej 
inwestycji: 479.427,12 zł (ponadto: montaż nowych piłkochwytów – 19.065 zł). 

8. Podniesiono standard bazy sportowej przy boisku wielofunkcyjnym na terenie  
Fit-Parku (ul. Międzyrzecka) montując piłkochwyty (32.500,00 zł). 

9. Wydział Gospodarki Miejskiej w 2019 r. przeprowadził modernizacje oraz 
udostępnił bazę, obejmującą 10 obiektów wspierających rozwój sportu 
amatorskiego i rekreacji w celu poprawy kondycji fizycznej i stanu zdrowia 
mieszkańców (m.in. tereny rekreacyjne – Zielony Zakątek, Przystanek dla 
Turysty, Strefa Aktywności Fizycznej dla Osób Dojrzałych na os. Polskich 
Skrzydeł; place zabaw; siłownie zewnętrzne; zakup sprzętu sportowego  
i dydaktycznego dla Przedszkola nr 33, SP nr 24 i PKS Barbara) – łączna wartość 
inwestycji 734.241,42 zł. Zakończono także realizację przedsięwzięcia pod 
nazwą: „Osiedle Beskidzkie – Plac Zabaw dla Niepełnosprawnych”  
(181.300,52 zł). 

VIII. Przeciwdziałanie ubóstwu i zjawiskom wykluczenia społecznego oraz wzrost 
spójności społecznej: 

1. Miasto Bielsko-Biała współfinansowało „Pilotażowe zadanie integracji 
obcokrajowców ze społecznością lokalną Miasta Bielska-Białej”, w ramach 
którego organizowano m.in.: 

 kursy języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców mieszkających i/lub 
pracujących w Bielsku-Białej (uczestniczyły 62 os.), 

 system wsparcia i poradnictwo (skorzystało 185 os.), 

 „Bajkowy tydzień” – półkolonie dla dzieci obcokrajowców i mieszkańców 
miasta (11 uczestników w wieku 9-14 lat: zajęcia z języka angielskiego, 
sportowe, informatyczne, warsztaty plastyczne, wyjścia do galerii  
i muzeów oraz Studia Filmów Rysunkowych), 
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 obchody Dnia Dziecka; warsztaty tworzenia muralu w parku przy  
ul. Wyzwolenia, pod hasłem: „Wiosna, lato, jesień, zima – coś się kończy, coś 
zaczyna”; „Fairplay game Ukraine-USA” – wspólne wyjście  
i doping podczas meczu piłki nożnej w ramach Mistrzostw U-20; cykliczne 
spotkania w Ośrodku myBB (integracja, wspólna zabawa, warsztaty). 

Realizatorem głównym zadania było Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej  
i Podbeskidzia w Ośrodku „myBB” przy współpracy 55 wolontariuszy. 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące działania, 

przyczyniające się do zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego wśród 
rodzin oraz dzieci i młodzieży: 

 pomoc w formie pracy socjalnej mającej na celu poprawę funkcjonowania osób  
i rodzin w ich środowiskach społecznych (udzielono 711 osobom/rodzinom). 
Łącznie z pomocy w postaci pieniężnej i niepieniężnej skorzystało 2.459 
rodzin, 

 zawarto 644 kontrakty socjalne w celu rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności  
i samodzielności życiowej, a także podniesienia skuteczności działań w pracy  
z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. 

3. MOPS realizował następujące programy i projekty: 

 „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”– 292 os., w tym usługami 
asystenta osoby niepełnosprawnej objęto 25 osób, 

 Gminny Program Prac Społecznie Użytecznych dla bezrobotnych klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 138 osób, 

 „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” – 53 osoby (w ramach 
zapewnienia trwałości projektu), 

 „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych” – 41 osób objętych 
usługami, 

 „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych 
usług społecznych w Bielsku-Białej”: Strefa usług dla dzieci i młodzieży –  
17 os. korzystających; Strefa usług dla seniorów (23 os.); usługi opiekuńcze 
(23 os. w tym 20 os. objęto teleopieką) oraz pomoc sąsiedzka (5 os.); obsługa 
mieszkań chronionych (3 os.), 

 „Klub Integracji Społecznej w MOPS w Bielsku-Białej” – realizacja działań  
na rzecz 20 uczestników projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna  
w Bielsku-Białej”, 

 „Giełda Wolontariatu w MOPS w Bielsku-Białej”: zawarto 88 Porozumień  

„Podkowa”, 
ZPOW, 
ZPPP 
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o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na czas dłuższy niż 30 dni; 
aktualizowano bazę danych wolontariuszy oraz odbiorców ich pracy.  
Z pomocy wolontariuszy skorzystało: 11 dzieci z rodzin bezradnych  
w sprawach opiek.-wychowawczych, 24 os. starsze i niepełnosprawne. Pomoc 
świadczyło 53 wolontariuszy, 

 „Doradca ds. osób Niepełnosprawnych”: udzielono doradztwa 502 os.  
(w tym w formie indywidualnych konsultacji dla 260 os., telefonicznych dla  
238 os., wizyty domowe odbyły się u 4 os.). Przeprowadzono 12 spotkań 
edukacyjno-informujących dla 184 os. z niepełnosprawnościami. 

4. MOPS udzielał wsparcia w formie mieszkań chronionych treningowych  
(4 mieszkania – 24 miejsca) oraz wspieranych (3 mieszkania – 15 miejsc,  
w tym 2 utworzone w 2019 r.). Łącznie skorzystało 48 os., w tym 20 os. 
niepełnosprawnych (14 z nich objęto wsparciem asystenta osoby 
niepełnosprawnej – pomoc świadczyło 2 asystentów). ŚDS „Podkowa” prowadzi  
2 mieszkania chronione (1 dla kobiet i 1 dla mężczyzn) z zaburzeniami 
psychicznymi dla 9 os. niepełnosprawnych (skorzystało 8 os., w tym 4 mężczyzn 
i 4 kobiety). Ponadto, MOPS realizował opiekę wytchnieniową w mieszkaniu 
chronionym w ramach programu MRPiPS pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 
2019” (skorzystało 8 os.). 

5. Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi jak również w formie usług opieki 
wytchnieniowej realizowanej w ramach programu MRPiPS pn. „Opieka 
wytchnieniowa – edycja 2019” świadczonych w miejscu zamieszkania, MOPS 
objął 489 os., w tym 428 podopiecznych, to osoby starsze (od 60 r. ż.), w tym  
w ramach projektu „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój 
międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” 23 os. zostały objęte 
usługami opiekuńczymi a 20 z nich teleopieką, 5 os. natomiast pomocą 
sąsiedzką. 

6. W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” partner 
MOPS w projekcie – BSA „Teatr Grodzki” realizował Program Aktywności 
Lokalnej dla Osób Niepełnosprawnych z obszarów zdegradowanych. 
Podejmowano aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych 
poprzez udział w zajęciach CIS (15 uczestników). Drugi partner MOPS, FAS 
„Złote Łany”, realizował tego typu działania w prowadzonym przez siebie KIS  
(9 uczestników) oraz organizował szkolenia dla osób niepełnosprawnych: prawo 
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jazdy kat. B (1 os.); Obsługa wózków podnośnikowych z wymianą butli gazowych 
(1 os.); Opiekunka dziecięca (1 os.); Księgowość wspomagana komputerem  
(1 os.); Certyfikat ECDL (3 os.). 

7. W drodze Otwartych Konkursów Ofert Miasto wyłoniło organizacje pozarządowe,  
z którymi zawarto umowy na realizację zadań: 

 prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej 
(zadanie wieloletnie 2019-2021, dofinansowanie dla 1 organizacji), 

 udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa (dofinansowanie 
dla 2 organizacji, w tym m. in. Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy  
im. Św. Brata Alberta na prowadzenie kuchni społecznej i łaźni publicznej), 

 prowadzenie punktu wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz podejmowanie 
działań na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
(dofinansowanie dla 3 organizacji), 

 udzielenie pomocy z okazji świąt Bożego Narodzenia poprzez zorganizowanie 
spotkania i poczęstunku wigilijnego dla osób najuboższych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i/lub, przygotowanie oraz wręczenie paczek 
żywnościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia dla osób ubogich  
i bezdomnych (dofinansowanie dla 9 organizacji), 

 prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla dzieci  
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie dla  
1 organizacji). 

Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie art. 19a 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, dofinansowano zadanie pod nazwą „Spotkanie Świąteczno-
Noworoczne dla osób samotnych, najuboższych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”. 
Łączna wartość dotacji dla organizacji pozarządowych, to 486.000,00 zł. 
8. Działania na rzecz osób bezdomnych w Bielsku-Białej: 

1/ Placówki pomocowe dla bezdomnych 
a. MOPS 3 placówki: 

 Schronisko dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki 7, 

 Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi  
przy ul. Stefanki 7, 

 Noclegownia przy ul. Krakowskiej 2a, 
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b. Kuchnia Społeczna przy ul. Legionów 16, 
c. Łaźnia publiczna przy ul. Legionów 17, 
d. Schronisko Dziennego Pobytu przy ul. Legionów 17/2, 
e. Magazyn Odzieży Używanej przy ul. Legionów 17. 

Ośrodki w pkt. b-c prowadzone są przez podmioty działające w sferze pożytku 
publicznego na zlecenie Miasta B-B przy wykorzystaniu dotacji na ten cel ze środków 
publicznych. 

2/ świadczenie w formie schronienia w placówkach dla bezdomnych 
funkcjonujących w strukturze MOPS otrzymały 373 osoby i osoby  
w rodzinie, (w tym 6 os. w 3 rodzinach) przy zachowaniu zasady,  
że osobę liczono tylko raz bez względu na miejsce udzielenia schronienia; 
3/ w Schronisku dla Osób Bezdomnych udzielono schronienia 113 os., 
4/ w Schronisku Dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi udzielono 
schronienia wraz z usługami opiekuńczymi 40 os., 
5/ w Noclegowni pomocą objęto 256 mężczyzn, 
6/ na zasadach obowiązujących w Noclegowni zapewniono tymczasowe 
schronienie 47 kobietom. 

W 2019 r. MOPS objął aktywizacją społeczno-zawodową 12 os. bezdomnych: 
1/ Gminny Program Prac Społecznie Użytecznych – 4 os., 
2/ Centrum Integracji Społecznej – 9 os. 

9. Przemoc w rodzinie: realizowany był „Program przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” oraz „Miejski program korekcyjno-
edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Liczba posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego – 5; Liczba posiedzeń grup roboczych – 1.218; Liczba 
„Niebieskich kart”, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego – 305, w tym: KMP Policji: 187; Oświata: 14; Ochrona 
zdrowia – 4; Jednostki organizacyjne pomocy społecznej – 94; Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6. Liczba os./rodzin korzystających  
ze wsparcia w ramach współpracy interdyscyplinarnej – 445 (liczba osób  
w rodzinach: 1.480). Policjanci z Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili  
39 spotkań/prelekcji profilaktycznych z uczniami 25 szkół podstawowych, 
podejmując i wyjaśniając pojęcie przemocy (uczestniczyło 1.057 os.), 
funkcjonariusze komisariatów w Bielsku-Białej oraz podległych sporządzili też 274 
formularze „Niebieskich Kart” – łącznie prowadzili 320 procedur tego typu. 
Ponadto w ramach współpracy z Wydziałem PS Urzędu Miejskiego, policjanci 
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uczestniczyli w festynie rodzinnym „Moja siła to rodzina”, podczas którego 
omawiano zagadnienie przemocy w rodzinie i zorganizowano stoisko 
informacyjne dla osób zainteresowanych przeciwdziałaniem  
i rozwiązywaniem problemu przemocy. 

10. Liczba osób/rodzin objętych przez Zespół Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS różnymi formami 
pomocy i terapii dla rodzin dotkniętych problemem przemocy – 534. MOPS 
prowadził grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,  
w której uczestniczyły 24 kobiety (37 spotkań grupowych, 38 h konsultacji 
indywidualnych). Prowadzono także grupę terapeutyczną dla osób doznających 
przemocy w rodzinie, w której uczestniczyło 11 kobiet (13 spotkań grupowych,  
19 h konsultacji indywidualnych).W „Programie psychologiczno-terapeutycznym 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie” udział wzięło 3 mężczyzn (10 h spotkań 
indywidualnych), natomiast do „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 
stosujących przemoc” przystąpiło 12 os. 

11. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego MOPS udzielił pomocy psychologicznej  
21 os. z syndromem DDA. Ogółem z poradnictwa specjalistycznego skorzystały 
394 os. Ponadto, odbyły się 393 sesje terapeutyczne dot. problemu alkoholowego 
oraz 138 sesji dot. problemu przemocy. W Zespole Poradnictwa 
Specjalistycznego objęto pomocą psychologiczną 12 osób w związku  
z problemem przemocy w rodzinie. 

12. Miasto przystąpiło w 2019 roku do ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów  
i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Adresaci: uczniowie 17 szkół 
podstawowych i gimnazjów, ich rodzice oraz całe środowisko szkolne. 
Podejmowano problem profilaktyki uzależnień i przemocy. W ogólnopolskim 
konkursie organizowanym w ramach kampanii, 8 uczniów z bielskich szkół 
zdobyło nagrody. 

13. Gmina Bielsko-Biała wzięła również udział w kampaniach profilaktycznych: 
„Przeciw pijanym kierowcom”, „Postaw na Rodzinę”, „Reaguj na przemoc”, 
„Przemoc boli”, „Smart, to znaczy mądrze!” oraz „Narkotyki? To mnie nie kręci!”,  
w ramach których zakupione plakaty, broszury i ulotki trafiły do uczniów szkół 
podstawowych, ich rodziców, opiekunów i całego środowiska szkolnego, a także 
do innych mieszkańców miasta za pośrednictwem miejskich jednostek 
organizacyjnych i innych instytucji społecznych. 
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14. MOPS utworzył 25 rodzin zastępczych. 
15. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (w ramach „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019” oraz 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020”) 
zrealizował 13 projektów i programów przyczyniających się do przeciwdziałania  
i zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego wśród wychowanków ZPOW – 
udział wzięło 104 uczestników. Zorganizowano również zajęcia terapeutyczne dla 
rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych – skorzystało  
9 rodzin. 

16. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizował wsparcie dla 
dorosłych w postaci warsztatów „Szkoła dla Rodziców”, prowadził grupy wsparcia 
dla rodziców oraz terapię rodzin (uczestniczyły 122 os.). Działania  
na rzecz dzieci obejmowały: Socjoterapię, Trening pewności siebie – 31 spotkań 
(21 dzieci); Trening umiejętności społecznych – 115 spotkań (42 dzieci); 
Terapeutyczną grupę młodzieżową – 32 spotkania (28 dzieci); Grupę 
terapeutyczną dla dzieci z zaburzeniem zachowania – 89 spotkań (38 dzieci). 

17. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
„Podkowa” dysponuje 42 miejscami (skorzystało 48 os.). ŚDŚ posiada Filię  
dla osób z chorobą otępienną i Alzheimera przy ul. Piastowskiej 64 (20 miejsc, 
skorzystało 31  os.) oraz Klub Samopomocy „Milusińscy” przy ul. Milusińskich 6 
(25 miejsc, skorzystały 32 os.). Ponadto: 

 zorganizowano obóz terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, z którego skorzystały 24 osoby, 

 z poradnictwa psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego skorzystało 
łącznie 111 osoby, 

 udzielano indywidualnych konsultacji i wsparcia w zakresie zgłaszanych 
potrzeb, z czego skorzystały 102 rodziny, 

 organizowano spotkania ramach grupy wsparcia dla rodzin uczestników zajęć  
w ŚDS (56 os.), 

 zapewniano podopiecznym udział w imprezach kulturalnych oraz sportowych 
(91 os.), a 2 podopiecznych otrzymało wyróżnienie w konkursie „Podróże 
moich marzeń” organizowanym przez PFRON; 

Na rzecz 25 podopiecznych różnorodne formy wsparcia realizował również 
wolontariusz. 
18. W 2019 r. na terenie Bielska-Białej Straż Miejska świadczyła pomoc dla osób 
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bezdomnych, w podeszłym wieku lub samotnych, dla których złe warunki 
pogodowe stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia. Straż Miejska 
przeprowadzała patrole w ciągu całej doby wśród osób, które pozbawione 
własnego lokalu adoptują na „prowizoryczne” mieszkania pustostany, altany 
śmietnikowe, wnęki budynków, itp. W ramach „Akcji Zima” przeprowadzono  
215 kontroli, w trakcie których strażnicy poinformowali 95 osób bezdomnych  
o możliwości uzyskania pomocy, jej rodzajach, adresach miejsc świadczenia 
usług oraz o numerach tel. alarmowych służb pomocowych. Strażnicy udostępniali 
również osobom bezdomnym gorącą herbatę. Do OPPA doprowadzono  
109 nietrzeźwych osób bezdomnych, znajdujących się w warunkach bezpośrednio 
zagrażających ich życiu i zdrowiu. 

19. Świadczeniem w formie usług całodobowej opieki w DPS objętych było  
408 starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Bielska-Białej. Przy czym  
247 os. przebywało w 4 DPS prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, natomiast  
161 w DPS na terenie innych powiatów. 
Domy Pomocy Społecznej na bieżąco, przy uwzględnieniu indywidualnych 
możliwości i potrzeb poszczególnych mieszkańców placówek, wdrażały 
różnorodne formy aktywizacji i wsparcia dla swoich podopiecznych: integracyjne, 
kulturalne, oświatowe, rekreacyjne, budujące więź międzypokoleniową, 
przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu. Wsparcie realizowali także  
4 wolontariusze. 

20. W ramach tworzenia sieci środowiskowych i samopomocowych form wsparcia 
seniorów od 2019 r. w strukturach MOPS funkcjonują 4 Ośrodki Wsparcia, które 
obejmowały pomocą 201 osób: 

 Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy  
ul. Sterniczej 8a, 

 Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86, 

 Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336d, 

 Klub Senior+ przy ul. Jesionowej 13. 
Realizowano wsparcie zgodnie z tygodniowymi planami pracy w postaci m.in. usług 
socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej  
i sportowo-rekreacyjnej, aktywizacji społecznej, treningu umiejętności społecznych, 
treningów pamięci, terapii zajęciowej (m.in. warsztaty manualne, muzykoterapia, 
filmoterapia, biblioterapia, gry planszowe, rozgrywki karciane), organizowano wyjścia  
na basen i kręgle, wsparcia psychologicznego (grupowego i indywidualnego), 
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świadczono wsparcie i pomoc pracownika socjalnego. Łącznie odbyło się 29 imprez 
dla podopiecznych OWOS (okolicznościowe spotkania świąteczne, jasełka, bal 
karnawałowy, wycieczki, koncerty, pokaz mody itp.). 
21. MOPS realizował Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019): 

Moduł I – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ przy  
ul. Partyzantów 62 (dotacja 300 000,00 zł) oraz utworzenie i wyposażenie Klubu 
Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 (dotacja 150 000,00 zł); Moduł II – zapewnienie 
funkcjonowania Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 (dotacja 72 000,00 zł). 

22. Urząd Miejski zorganizował plebiscyt „Aktywny Senior Roku 2019”, którego celem 
było promowanie i wyróżnienie osób starszych, odznaczających się aktywnością 
społeczną, przełamujących stereotypy dot. osób starszych i mogących stać się 
wzorem do naśladowania dla innych. Nominowano 24 kandydatów, spośród 
których Kapituła Plebiscytu wybrała Laureata. 

23. W dniu 28 marca 2019 r. Wydział Polityki Społecznej zorganizował „Dzień Otwarty 
dla Osób Starszych i Osób Niepełnosprawnych”. Podczas spotkania osoby 
zainteresowane mogły w jednym miejscu uzyskać informacje  
o usługach oferowanych przez instytucje publiczne i organizacje, jak również 
uczestniczyć w prelekcjach z zakresu: dietetyki, nauki prawidłowego oddychania 
oraz profilaktyki chorób układu krążenia u osób starszych. 

24. W dniach od 30 września do 10 października 2019 r. Miasto Bielsko-Biała 
zorganizowało „Dni Seniora w Bielsku-Białej”. Pierwszego dnia w Bielskim 
Centrum Kultury odbył się koncert Teresy Werner. W drugim dniu odbyła się 
impreza plenerowa na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego (m.in. występy 
artystyczne zespołów senioralnych i młodzieżowych, prelekcje na temat 
bezpieczeństwa seniorów, nauka udzielania pierwszej pomocy, warsztaty 
rękodzieła, warsztaty nordic walking, foto-budka, ekocatering). Uczestnicy 
imprezy mogli także skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych 
(densytometria, spirometria, Ocena Wieku Serca, badanie wzroku).  
Na stanowiskach informacyjnych (Wydziału Polityki Społecznej, Rady Seniorów 
Miasta Bielska-Białej, KM Policji, Straży Miejskiej, organizacji pozarządowych i in.) 
uczestnicy imprezy mogli zasięgnąć informacji na temat działań podejmowanych 
na rzecz osób starszych. W kolejnych dniach obchodów miały miejsce liczne 
wydarzenia kulturalne oraz zajęcia sportowe (areobic w wodzie, gra w bule, tenis 
stołowy, nordic walking), warsztaty bezpieczeństwa seniorów, warsztaty kulinarne, 
wykłady z zakresu higieny umysłu, warsztaty: rękodzieła, florystyczne, 
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komputerowe, spektakle, koncerty, pokazy filmów, zwiedzanie Teatru Polskiego. 
W przedostatnim dniu na deskach Teatru Polskiego wystawiono sztukę  
pt. „Boeing, Boeing”. Na zakończenie obchodów Dni Seniora w sali Redutowej 
Hotelu „Pod Orłem” odbył się Bal Seniora, podczas którego ogłoszono wyniki 
Plebiscytu „Aktywny Senior Roku 2019”. 

25. Urząd Miejski wydał „Informator dla osób starszych i osób  
z niepełnosprawnościami” w nakładzie 2.500 egzemplarzy, który zawierał 
informacje nt. instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz tych 
osób oraz informacje nt. przysługujących im ulg i uprawnień – koszt 11.316,00 zł. 

26. Książnica Beskidzka, podejmując inicjatywy na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, prowadziła warsztaty z zakresu 
podstawowej obsługi komputera – skorzystało 140 osób. 

IX. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej  
oraz osób przebywających czasowo na terenie miasta: 

1. Zespół Kontrolujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Bielsku-Białej przeprowadził 39 kontroli, w trakcie których sprawdzono  
199 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Stwierdzono 22 przypadki 
łamania przepisów ustawy w zakresie obrotu napojami alkoholowymi tzn. 
stwierdzono brak uwidocznionej informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, 
spożywania alkoholu w obrębie sklepu, nieuporządkowania artykułów 
alkoholowych zgodnie z przepisami oraz braku informacji dotyczących godzin 
otwarcia lokalu. 

2. Straż Miejska przeprowadziła 19 kontroli placówek pod kątem sprzedaży napojów 
alkoholowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprzedaż osobom 
małoletnim lub znajdującym się pod wpływem alkoholu. Ponadto: 

 przy użyciu monitoringu wizyjnego Miasta oraz prowadzonych patroli ujawniono 
1.894 wykroczeń polegających na spożywaniu lub usiłowaniu spożycia 
alkoholu w miejscach zabronionych, 

 podjęto 6.478 interwencji w wyniku analizy monitoringu wizyjnego  
(108 kamer) – 2019 r. zainstalowano 7 nowych kamer do monitoringu 
wizyjnego Miasta, 

 przeprowadzono 262 wspólne patrole z Policją, 

 w ramach edukacji dzieci w zakresie czynów karalnych, Straż Miejska 
przeprowadziła 739 prelekcji dla 15.944 dzieci, informowała gdzie należy 
szukać pomocy, omawiano zachowania w sytuacjach trudnych  
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i różnorodne zagrożenia. 
3. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji: 

 prowadzili działania profilaktyczno-edukacyjne w szkołach, propagujące 
zdrowy tryb życia oraz ukazujące następstwa nadużywania alkoholu  
i wiążące się z tym zagrożenia (18 spotkań dla 482 uczniów oraz 10 spotkań  
z rodzicami i nauczycielami – 156 os.), 

 przeprowadzili 175 kontroli placówek handlowych sprzedających alkohol  
(nie stwierdzono podstaw dla wystąpienia z wnioskiem o cofnięcie koncesji); 

 w ramach funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń” nanieśli 230 punktów 
zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych 
(potwierdzono i wyeliminowano 80 zagrożeń, z czego informacje  
o 42 przekazano innym instytucjom/podmiotom), 

 prowadzili edukację prawną dzieci w zakresie czynów karalnych popełnianych 
przez nieletnich powyżej 13 r. ż. (66 spotkań dla 1.855 uczniów) oraz  
75 spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” 
(podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, 
wypoczynku nad wodą, górskich wycieczek – 3.379 os.), 

 w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” 
przeprowadzili 18 spotkań z młodzieżą szkolną. Podczas zajęć warsztatowych 
prezentowano działanie alkogogli i narkogogli, służących do demonstracji 
skutków używania narkotyków i alkoholu oraz przedawkowania tych substancji 
(łącznie wzięło udział 482 uczniów), 

 prowadzili 2 debaty społeczne: „Bezpieczeństwo w każdym wieku. Zadania dla 
współczesnego policjanta” (współpraca z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej) 
oraz „Złowieni w sieć. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” (współpraca  
z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej), 

 brali udział w 22 spotkaniach z mieszkańcami i Radami Osiedli, ponadto 
zrealizowali 48 spotkań podejmując temat bezpieczeństwa społecznego w tym 
osób starszych m. in. placówkach dziennego pobytu, klubach seniora, radach 
osiedli oraz podczas udziału w obchodach „Dni Seniora” (łącznie 1.161 os.). 

4. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadził działalność 
profilaktyczno-edukacyjną w szkołach i placówkach miejskich, propagującą 
zdrowy tryb życia oraz ukazującą następstwa nadużywania alkoholu  
i wiążące się z tym zagrożenia, jakie powodują osoby nietrzeźwe. Spotkania  
w formie warsztatów realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska 
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oświatowego (34 spotkania). 
5. Miejski Zarząd Dróg rozwijał infrastrukturę miasta Bielska-Białej w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez montaż 22 kamer 
monitoringu wizyjnego na parkingu wybudowanym przy ul. Ignacego Jana 
Paderewskiego oraz 18 doświetleń przejść dla pieszych. 

X. Sprzyjanie rozwojowi aktywności społecznej mieszkańców miasta: 
1. W 2019 roku 581 organizacji pozarządowych objętych było „Programem 

Współpracy Miasta Bielska-Białej z Organizacjami Pozarządowymi”, którym 
łącznie udzielono 7.323.594,70 zł dotacji, w tym 2.142.013 zł na zadania 
publiczne w zakresie polityki społecznej w ramach 15 konkursów ofert. Ogółem 43 
organizacjom pozarządowym zlecono do realizacji zadania w obszarze polityki 
społecznej. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości wysłał  
12 Newsletterówi 158 e-maili do NGO, funkcjonowała też mapa organizacji 
pozarządowych. Zorganizowano również Piknik Organizacji Pozarządowych, 
prowadzona była strona internetowa, na której zamieszczano informacje  
o ogłaszanych konkursach ofert na projekty dot. realizacji zadań publicznych  
i ich rozstrzygnięciach (informacje podawane były również w Newsletterze oraz 
przesyłane drogą mailową). Przeprowadzono 11 konsultacji  
z mieszkańcami Miasta. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 
utworzył bazę organizacji pozarządowych, uwzględniającą wszystkie  
581 podmiotów objętych programem współpracy. 

2. Miasto Bielsko-Biała współfinansowało „Pilotażowe zadanie integracji 
obcokrajowców ze społecznością lokalną Miasta Bielska-Białej”, realizatorem 
głównym zadania było Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej  
i Podbeskidzia w Ośrodku „myBB” przy współpracy 55 wolontariuszy (szczegóły 
ujęto VIII celu strategicznym niniejszego sprawozdania). Rozwijanie  
i umacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności obejmowało  
m.in. organizację: 

 Pikniku Wielokulturowego w parku przy ul. Słowackiego oraz Pikniku 
Wielokulturowego w Parku Ratuszowym (przy współpracy z Inicjatywą 
Obywatelską „Witaj” – uczestniczyło łącznie ok. 300 os.), 

 XXIV Wędrownego Festiwalu Kultury Ukraińskiej na bielskim rynku (przy 
współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji), 

 imprezy „Od Jana do Iwana” czyli polsko-ukraińskie powitanie lata  
na bielskim rynku (przy współpracy z Grupą Inicjatywną Ukraińcy  
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w Bielsku-Białej oraz z Inicjatywą Obywatelską „Witaj”). 
3. MOPS rozwijał i umacniał poczucie przynależności do lokalnej społeczności  

w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” 
zrealizował szereg działań, których szczegóły ujęto w poszczególnych celach 
strategicznych niniejszego sprawozdania. 

4. MOPS przeprowadził następujące szkolenia: 

 umiejętności wychowawcze – „Szkoła dla rodziców”, 

 dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w B-B – „Radzenie sobie ze stresem  
i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w związku z prowadzeniem działań 
wobec osób/rodzin z problemem przemocy. Spotkanie  
z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Krakowie w celu wymiany doświadczeń”, 

 dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w B-B oraz przedstawicieli bielskiej Policji – „Aktualne prawno-
organizacyjne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych”, 

 dla członków Grup Roboczych w B-B – „Podejmowanie działań 
interwencyjnych i pomocowych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  
w ramach procedury Niebieskie Karty”, 

 z zakresu superwizji i konsultowania działań profilaktycznych, rozwiązywania 
problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych 
przez pracowników socjalnych/koordynatorów grup roboczych wobec osób 
korzystających ze wsparcia MOPS w Bielsku-Białej. 

MOPS przeprowadził także nabór na realizatorów „Programu korekcyjno-
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, nabór na realizatorów 
prowadzenia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, nabór  
na realizatorów prowadzenia grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy  
w rodzinie, nabór na realizatora z zakresu konsultowania działań profilaktycznych, 
rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
prowadzonych przez pracowników socjalnych /koordynatorów grup roboczych wobec 
osób korzystających ze wsparcia MOPS w Bielsku-Białej. 
5. Straż Miejska w 2019 r. uczestniczyła w 27 spotkaniach sprawozdawczych Rad 

Osiedli. Ponadto funkcjonariusze z Referatu ds. Ochrony Środowiska  
i Profilaktyki Straży Miejskiej inicjowali i brali udział w licznych przedsięwzięciach, 
takich jak: festyny, pikniki, półkolonie letnie i zimowe propagujące szerzenie 
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świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa, edukacji oraz zdrowego 
trybu życia. 

Straż Miejska wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, Wydziałem Ochrony 
Środowiska i Energii UM oraz innymi instytucjami prowadziła 8 kampanii społecznych, 
dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców (Oznakuj rower; Dogadaj się ze mną – 
obowiązki właścicieli czworonogów; Droga pożarowa to nie parking; Numer 
porządkowy nieruchomości; Uciążliwe plakaty; Wraki pojazdów; Czy niska emisja jest 
szkodliwa; Czad i ogień, obudź czujność). 

XLI/968/2014 
29 kwietnia  

2014 r. 
Zmiana: 

XLIII/1039/2014 
24 czerwca  

2014 r. 

W sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 

Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 

2014-2020.  

1. Cel szczegółowy „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz 
edukacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii adresowanych  
do dzieci i młodzieży”: 

 Szkołom podstawowym, oraz szkołom ponadpodstawowym prowadzonym 
przez Miasto Bielsko-Biała zostało udzielone dofinansowanie na realizację 
szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych. W okresie od marca do 
czerwca 2019 r. ze środków zaplanowanych w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 dofinansowanie otrzymało  
16 szkół, natomiast w okresie od października do grudnia dofinansowanie 
otrzymało 25 szkół, na realizację przede wszystkim rekomendowanych 
programów profilaktycznych „Unplugged”, „Smak życia czyli debata  
o dopalaczach”, warsztatów, konkursów i in. zajęć profilaktycznych. Ogólna 
kwota dofinansowania wynosiła 45.291,86 zł, z czego zrealizowano  
45.228,94 zł. 

 Szkołom prowadzonym przez Miasto, systematycznie udostępniane są filmy, 
materiały informacyjno - edukacyjne oraz publikacje związane z profilaktyką 
zachowań ryzykownych. Pokryto koszt zakupu pakietu materiałów (ulotki, 
plakaty) w ramach kampanii „Dopalacze-powiedz stop!”2019 (2.460,00 zł),  
a także pakietu materiałów profilaktycznych (1.100,00 zł). Materiały zostały 
przekazane do szkół z terenu Bielska-Białej w celu wykorzystania  
w działaniach z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii. 

 Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” w Bielsku-Białej realizował 
zadanie pn. „Animacje społeczno-kulturalne”, mające na celu nawiązywanie 
relacji z napotkanymi dziećmi i młodzieżą, włączanie młodzieży nie będącej 
podopiecznymi Placówek do działań animacyjnych, wskazywanie 
alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, informowanie środowiska 
lokalnego o funkcjonowaniu Placówek Wsparcia Dziennego  

 
PS 
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i docieranie do osób nie objętych ich oddziaływaniami, organizowanie animacji 
podwórkowych (rozgrywki sportowe, warsztaty artystyczne, akcje miejskie). 
W 2019 r. przeprowadzono 42 animacje podwórkowe w różnych rejonach 
Miasta, z których skorzystało 439 dzieci. Koszt: 14.896,96 zł. 
Ponadto w ramach profilaktyki proponowano dzieciom alternatywne sposoby 
spędzania wolnego czasu m.in. zorganizowano wyjście dzieci do Teatru 
Banialuka i na rolkowisko. Koszt: 6.400 zł. 
W ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego realizowano szereg 
programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii  
i używania substancji psychoaktywnych, a także promowania zdrowego stylu 
życia: Spójrz inaczej; Żyjmy zdrowo; Na sportowo i zdrowo; Żyj zdrowo  
i aktywnie; Podskocz, pograj, popływaj, zdrowie zdobywaj; Ruch i zdrowie, 
mam to w głowie; Teoria i praktyka aktywności fizycznej, Zdrowie i sprawność 
fizyczna na co dzień i in. Zorganizowano cykliczne imprezy sportowe:  
XV Międzyświetlicową Olimpiadę Sportową, VII Mecz siatkówki „Mądrze, 
zdrowo, na sportowo, X turniej tenisa stołowego „TopSpin”. 

 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizował: 
- Program „Profilaktyka Kreatywna”: 

W ramach programu dzieci uczestniczyły w regularnych zajęciach  
z rękodzieła artystycznego. 
Dzieci miały zapewnione wszystkie materiały i narzędzia, a wykonane 
wytwory pozostały ich własnością, dzięki temu mogły zrobić sobie elementy 
dekoracyjne, prezenty dla bliskich, kartki okolicznościowe, kosmetyki itp. 
Zajęcia były alternatywną formą nabywania umiejętności i twórczego 
spędzania wolnego czasu.  
W ramach programu młodzież korzystała z parku trampolin, kręgielni, siłowni 
(zakupiono karnety). 
Zorganizowano wyjazd do parku rozrywki w Zatorze, który miał charakter 
edukacyjny oraz integracyjny. Ponadto organizowane były wyjścia do kina,  
do teatru i escaperoomu. 
Jesienią zorganizowano wyjazd w Góry Stołowe promujący zdrowy, trzeźwy  
i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego. 

- Wyjazdową sesję terapeutyczno-wypoczynkową letnią: 
Uczestniczyło w niej 10 wychowanków, pod opieką dwóch wychowawców  
i kierownika terapeuty. Treści terapeutyczne były realizowane podczas 
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wieczornych zebrań społeczności oraz w miarę potrzeb, indywidualnych 
rozmów interwencyjno-wspierających. 

 W dniach 30 i 31 sierpnia 2019 r. Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej zorganizował festyn pod nazwą „Moja siła  
to rodzina”. Festyn odbył się na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego, 
Bielskiego Centrum Kultury oraz sezonowego lodowiska kompleksu 
sportowego „Orlik”. Festyn został skierowany do dzieci, młodzieży oraz rodzin 
z terenu Bielska-Białej. Miał na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży 
zdrowego stylu życia, bez narkotyków i innych niebezpiecznych używek. 
Podczas festynu zorganizowano m.in. warsztaty rękodzieła, zajęcia  
na ściance wspinaczkowej, zabawy animacyjne, pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, spotkanie z policjantami, strażą miejską, pokaz 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wiele innych atrakcji. Pokryto koszt zakupu 
wody i drobnych słodyczy oraz zakup ubezpieczenia NW oraz OC. Koszt 
realizacji zadania łącznie to: 36.851,65 zł, w tym ze środków Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 33.131,49 zł, a z Programu Rodzina+ 
kwota: 3.720,16 zł. 

2. Cel szczegółowy: „Wspomaganie działalności instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 
narkomanii”. W drodze Otwartego Konkursu Ofert przeprowadzonego przez 
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wyłoniono 
organizację pozarządowe, z którymi zawarto umowy na realizację zadań: 
- „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. 
przeciwdziałania narkomanii. Dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł  
na realizację ww. zadania przyznano Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji 
Uzależnień „Nadzieja”. W 2019 roku, łącznie z pomocy skorzystały 272 osoby. 
W Punkcie Konsultacyjnym do spraw uzależnień „Nadzieja” zrealizowano 666 
godzin dyżurów w ramach pomocy psychologicznej, 104 godziny poradnictwa 
prawnego, 22 godz. grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych. 
Przeprowadzono 24 godziny warsztatów FRED w ramach grupy dla osób 
eksperymentujacych z narkotykami, ponadto przeprowadzono 1 edycję 
Program Wzmacniania Rodziny. 

- „Prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla dzieci 
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 i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Dofinansowanie  
w kwocie 30.000 zł otrzymała Fundacja Praesterno. W okresie od lutego  
do grudnia 2019 r. z pomocy skorzystało 107 osób, w tym: w młodzieżowych 
grupach wsparcia – 62 os., z akademii dorosłości 12 os., z konsultacji 
indywidualnych 59 os. W zajęciach uzupełniających udział wzięło 30 osób. 

3. Diagnozowanie i monitorowanie problemów narkomanii na terenie Miasta Bielska - 

Białej. W drodze otwartego konkursu ofert powierzono Stowarzyszeniu „Rodzice 

Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” przeprowadzenie badań 

diagnozujących picie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez 

młodzież szkolną zgodnie z metodologią badań ESPAD oraz rozszerzenie 

kwestionariusza ankiety o zagadnienia z zakresu używania przez młodzież  

e-papierosów, napojów energetycznych oraz rozpowszechnienia zjawiska 

cyberprzemocy i mowy nienawiści. Badania zostały przeprowadzone wśród 

uczniów bielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Raport z badań 

oraz wnioski i rekomendacje do dalszych oddziaływań profilaktycznych zostały 

złożone w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

Koszt realizacji zadania 40.000,00 zł. 

XLI/969/2014 
29 kwietnia  

2014 r. 

W sprawie przyjęcia 
"Miejskiego Programu 

na rzecz Osób 
Starszych na lata 

2014-2020". 

"Miejski Program na rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020” określa  
4 obszary działań. 
I. Pomoc, wsparcie i zapewnianie osobom starszym bezpieczeństwa socjalnego: 
1. W celu zapewnienia kompleksowości realizowanej pomocy osoby starsze (osoba 

starsza – osoba, która ukończyła 60 rok życia) uzyskały wsparcie w formie usług 
opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - 388 osób starszych  
(w tym uwzględniono udzielenie wsparcia w miejscu zamieszkania seniorom   
w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w okresie od 1 sierpnia   
do 31 grudnia 2019 r.); specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w ramach zadań zleconych - 40 osób 
starszych. Wszystkie osoby wnioskujące o pomoc w formie usług opiekuńczych  
i spełniające przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej taką pomoc 
otrzymały. W ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w okresie od 1 sierpnia 
do 31 grudnia 2019 r. 8 seniorów skorzystało ze wsparcia w formie pobytu 
całodobowego w mieszkaniu chronionym. 

2. Na terenie Miasta Bielska-Białej funkcjonowały Ośrodki Wsparcia dla Osób 

PS 
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Starszych (OWOS) -  
od 1 stycznia - 31 stycznia 2019 r. w strukturach Środowiskowego Centrum 
Pomocy (obecnie Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”),  
a od 1 lutego 2019 r. w strukturach MOPS. Są to: 
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy  

ul. Sterniczej 8a - liczba miejsc: 40, w 2019 r. skorzystało 45 osób, 
- Klub Samopomocy „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86 - liczba miejsc:  

50, w 2019 r. skorzystały 63 osoby, 
- Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336d - liczba miejsc: 

50, w 2019 r. skorzystały 53 osoby, 
- Klub Senior+ przy ul. Jesionowej 13 - liczba miejsc: 30 - w 2019 r. skorzystało  
40 osób. 
Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych dysponowały łącznie 170 miejscami. 
W 2019 r. w OWOS objęto wsparciem łącznie 201 osób. 
Ponadto 10 stycznia 2019 r. został utworzony Klub Senior+ z siedzibą  
w Bielsku-Białej przy ul. Jesionowej 13 (realizacja w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, zadanie współfinansowane  
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Celem Klubu jest  
w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym 
zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz 
społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi  
w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych  
w środowisku lokalnym. 

3.W Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 14 funkcjonowała Willa Animacji 
Międzypokoleniowej "SIXT Wam" - Strefa dla Seniorów (19 osób uczestniczyło  
w zajęciach). W ramach opieki dziennej zatrudnieni zostali instruktorzy  
i specjaliści, np.: fizjoterapeuta, lekarze specjaliści do prowadzenia wykładów, 
instruktorzy z zajęć komputerowych, pierwszej pomocy, prawnik. Na potrzeby zajęć 
zostały zakupione niezbędne materiały i sprzęt. Podczas zajęć uczestnikom 
zapewnia się posiłek. 

4. Świadczeniem w formie usług całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej 
(DPS) objętych było 408 mieszkańców B-B, z tego 315 to osoby, starsze, które 
mają lub ukończyły 60 roku życia (222 osoby przebywały w 4 DPS prowadzonych 
przez Miasto B-B, natomiast 93 w DPS na terenie innych powiatów). Kierowanie  
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do DPS jest zadaniem obowiązkowym Gminy, które realizuje MOPS. Prawo  
do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki  
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy 
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej udzielił wsparcia osobom starszym, poprawiając 
warunki mieszkaniowe 21 osób starszych poprzez zamianę lokali  
(na wniosek, dobrowolne oraz z inicjatywy Miasta). Dodatkowo przeprowadzono  
w 2019 r. roboty budowlane związane z przebudową budynków lub lokali 
mieszkalnych w zasobie gminnym w celu dostosowania ich dla potrzeb osób 
starszych - lokalizacje: ul. Sikornik 12a, Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7. Zakres 
działań: zamontowano oświetlenie zewnętrzne i zewnętrzne tablice adresowe led, 
oświetlenie ciągów pieszych na klatkach, korytarzach i w piwnicach, wykonano 
fakturowanie elementów ciągów pieszych i zmianę kolorystyki przed schodami, 
narożnikami i zwężeniami korytarzy, wykonano antypoślizgową powierzchnię 
podłogi klatek i korytarzy, obniżono mocowania klamek w oknach oraz wyłączniki 
i skrzynki pocztowe. 

6. Wydział Inwestycji wyremontował budynek na dzienny dom "Senior +" w Bielsku-
Białej" przy ul. Partyzantów 62. Zrealizowano zadanie zgodnie z umową. Ponadto 
przeprowadzono termomodernizację ścian budynku i dachu w Domu Nauczyciela 
przy ul. Pocztowej 14a. 

7.Wydział Polityki Społecznej kontynuował akcję „Koperta Życia”, skierowaną  
do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych, które ze względu na swój wiek 
czy stan zdrowia nie zawsze są  w stanie udzielić pełnej informacji służbom 
ratowniczym. 
Elementy składające się na „Kopertę życia”, to:  
- karta informacyjna zawierająca najistotniejsze dane o stanie zdrowia, informację  

o przyjmowanych lekach i alergiach na leki, dane personalne, dane do kontaktu  
z najbliższymi oraz inne ważne informacje, które mogą mieć znaczenie  
w przypadku interwencji medycznej (karta informacyjna włożona jest  
do plastikowej koperty, którą umieszcza się w lodówce), 

- magnes na lodówkę, 
- naklejka na drzwi, informująca, że w mieszkaniu znajduje się „Koperta życia”. 
Koperta była rozpowszechniana na terenie miasta, m.in. za pośrednictwem 
organizacji działających na rzecz seniorów, jednostek pomocy społecznej, 
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podmiotów leczniczych, a także wśród uczestników  imprez dla seniorów (m.in. 
„Dni Seniora w Bielsku-Białej”, „10. Spotkanie na granicy”), spotkań informacyjnych 
typu „dni otwarte” („Dzień Otwarty dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych” 
organizowany przez Wydział Polityki Społecznej oraz „Dzień Seniora” 
organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów). 

8.Upowszechnianie ulotek informacyjnych dotyczących usług w miejscach,  
do których uczęszczają osoby starsze. 

9.Urząd Miejski wydał „Informator dla osób starszych i osób  
z niepełnosprawnościami” w nakładzie 2.500 egzemplarzy, który zawiera 
informacje nt. instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
starszych i osób niepełnosprawnych oraz informacje nt. ulg i uprawnień dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

10. W dniu 28 marca 2019 r. Wydział Polityki Społecznej zorganizował „Dzień Otwarty 
dla Osób Starszych i Osób Niepełnosprawnych”. Podczas spotkania osoby starsze  
i osoby niepełnosprawne mogły w jednym miejscu uzyskać informacje o usługach 
oferowanych przez instytucje publiczne i organizacje, jak również uczestniczyć  
w zorganizowanych prelekcjach z zakresu: dietetyki, nauki prawidłowego 
oddychania oraz profilaktyki chorób układu krążenia u osób starszych. 

11. W dniach 30 września  - 10 października  2019 r.  Miasto Bielsko-Biała 
zorganizowało „Dni Seniora w Bielsku-Białej”. W pierwszym inauguracyjnym dniu 
odbył się w Bielskim Centrum Kultury Koncert Teresy Werner. W drugim dniu 
odbyła się impreza plenerowa, na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego.  
W programie znalazły się m.in. występy artystyczne zespołów senioralnych  
i młodzieżowych, prelekcje na temat bezpieczeństwa seniorów, nauka udzielania 
pierwszej pomocy, warsztaty rękodzieła, warsztaty nordic walking, foto-budka, 
ekocatering. Uczestnicy imprezy mogli także skorzystać z badań profilaktycznych 
(densytometria, spirometria, Ocena Wieku Serca, badanie wzroku). Na 
stanowiskach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej oraz innych jednostek 
organizacyjnych miasta, Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, Komendy Miejskiej 
Policji, Straży Miejskiej, organizacji pozarządowych i in. uczestnicy imprezy mogli 
zasięgnąć informacji na temat działań podejmowanych na rzecz osób starszych.  
W kolejnych dniach obchodów na terenie miasta odbyły się liczne wydarzenia 
kulturalne i sportowe, przygotowane przez miejskie jednostki organizacyjne,  
a w tym zajęcia sportowe (aerobic w wodzie, gra w bule, gra w tenisa stołowego, 
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nordic walking), warsztaty bezpieczeństwa seniorów, warsztaty kulinarne, wykłady 
z zakresu higieny umysłu, warsztaty decoupage’u, warsztaty rękodzieła, warsztaty 
florystyczne, warsztaty komputerowe, spektakle, koncerty, pokazy filmów, 
zwiedzanie Teatru Polskiego. W przedostatnim dniu w Teatrze Polskim wystawiono 
sztukę pt. „Boeing, Boeing”. Na zakończenie Dni Seniora w dniu 10 października 
2019 r. w sali Redutowej Hotelu „Pod Orłem” odbył się Bal Seniora, podczas 
którego ogłoszono wyniki Plebiscytu „Aktywny Senior Roku 2019”. 

12. W 2019 roku 51 pracowników zatrudnionych w MOPS w B-B uczestniczyło  
w szkoleniach z tematyki dotyczącej  wspierania osób starszych (31 szkoleń). 

13. MOPS wraz z Partnerem – Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr 
Grodzki” realizował do 30.04.2018r. projekt „Efektywniejsze usługi opiekuńcze  
w Bielsku-Białej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 
9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój 
usług społecznych. Głównym celem Projektu był wzrost dostępności i jakości usług 
społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez 
zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia osobom korzystającym z usług 
opiekuńczych z terenu Miasta Bielsko-Biała. W ramach niniejszego Projektu 
podjęto kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania i podniesienie poziomu ich osiągalności poprzez 
działalność opiekunki/opiekuna, asystentki/asystenta osoby niesamodzielnej, 
organizację pomocy sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu  
o nowoczesne technologie (teleopieka). Od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. 
realizowana jest tzw. trwałość projektu. W 2019 r. w ramach trwałości projektu 
objęte teleopieką były 32 osoby. 

14. MOPS w Bielsku-Białej od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca.2021 r. realizuje projekt 
pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych 
usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych  
i zdrowotnych – RIT. Celem Projektu jest zapobieganie marginalizacji  
i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałanie instytucjonalizacji 88 osób  
(62 K i 26 M) ze środowisk zdegradowanych. Grupa docelowa to mieszkańcy 
osiedli, ujętych w I i II strefie PROM  w Bielsku-Białej w szczególności osoby 
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niesamodzielne, osoby starsze, niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież  
z niewydolnych wychowawczo rodzin, oraz osoby korzystające ze wsparcia jakim 
jest mieszkanie chronione. W ramach niniejszego Projektu jednym  
z realizowanych zadań jest Zadanie 4 pn.: „Usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania”, w ramach którego świadczone są usługi opiekuńcze uzupełnione  
o teleopiekę oraz pomoc sąsiedzką.  
Usługami opiekuńczymi uzupełnionymi o teleopiekę według założeń Projektu ma 
zostać objętych 30 osób, w tym osoby starsze. W okresie sprawozdawczym 
usługami teleopieki zostało objętych 19 osób starszych.  
Natomiast pomocą sąsiedzką według założeń Projektu ma zostać objętych  
5 osób niesamodzielnych, w tym osoby starsze. W okresie sprawozdawczym 
pomocą sąsiedzką zostało objętych 5 osób starszych. 

15. Program p.n. „Giełda Wolontariatu w MOPS w Bielsku-Białej” wprowadzony został 
Zarządzeniem Wew. Dyrektora MOPS z 22 czerwca 2018r. (utrata mocy  
na podstawie Zarządzenia z 27 maja 2019 r.). Celem głównym PGW jest szerzenie 
idei wolontariatu w środowisku lokalnym poprzez pomoc na rzecz osób 
potrzebujących. W okresie sprawozdawczym zawarto 67 Porozumień  
o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na czas dłuższy niż 30 dni (dot. 
osób starszych).  Ponadto, aktualizowano bazę danych wolontariuszy oraz 
odbiorców ich pracy. Z pomocy wolontariuszy skorzystały w okresie 
sprawozdawczym 24 osoby starsze. Pomoc tę świadczyło 40 wolontariuszy  
w tym 1  wolontariusz (prowadzenie lektoratu z języka angielskiego dla osób 
starszych) w Klubie Samopomocy „Przystań” i Klubie Senior+. 

16. W Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych oraz w Domu Pomocy 
Społecznej „Dom Nauczyciela” pomoc świadczyło 8 wolontariuszy,  
po 4 w każdym domu. 

17. Rozpoczęto realizację Programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”. Zadaniem 
Programu jest wsparcie osób starszych, które ukończyły 65 rok życia  
i są mieszkańcami Miasta Bielska-Białej, które po złożeniu wniosku otrzymały 
„Kartę Seniora”. Karta upoważnia do korzystania z systemu ulg, zwolnień  
i preferencji oferowanych przez Miasto oraz Partnerów Programu.  

18. W okresie od 1 sierpnia  do 31 grudnia 2019r. MOPS w Bielsku-Białej realizował 
program  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2019. W ramach w/w programu wsparcie w opiece nad 
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 seniorem w miejscu zamieszkania uzyskało 13 rodzin natomiast  wsparcie w formie 
    pobytu całodobowego seniora w mieszkaniu chronionym uzyskało 8 rodzin. 
19. Od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. Miasto Bielsko-Biała 

realizowało projekt pn. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”. 
Celem głównym Projektu było zapewnienie wzrostu dostępności i jakości usług 
społecznych (opiekuńczych i asystenckich) zapobiegających ubóstwu  
i wykluczeniu społecznemu dla 55 osób mieszkańców miasta Bielsko-Biała. MOPS 
w ramach projektu świadczył usługi opiekuńcze  zgodnie z założeniami projektu dla 
30 osób, m.in. starszych.  Wsparcie skierowane było dla dwóch grup odbiorców: 

 osób niesamodzielnych, mających w niewystarczającym zakresie zapewnioną 
potrzebę kontaktów z otoczeniem, 

 osób niesamodzielnych, nad którymi opiekę sprawują najbliżsi członkowie 
rodziny, w celu tzw. opieki „wytchnieniowej” – czasowego przejęcia opieki nad 
osobą niesamodzielną w jej miejscu zamieszkania w celu zapobiegania 
wyczerpaniu i skrajnej redukcji potrzeb opiekunów nieprofesjonalnych.  
Od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. realizowana jest tzw. trwałość projektu. 
W okresie sprawozdawczym tj. okresie realizacji Projektu oraz jego trwałości  
tzw. „opieką wytchnieniową” objęto 2 osoby starsze. 

20. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych organizował spotkania  
z psychologiem dla mieszkańców i członków ich rodzin. Natomiast w DPS dla 
Przewlekle Chorych oraz w DPS „Hospicjum” zorganizowane były spotkania 
mieszkańców DPS i ich rodzin i pracowników. 

21. Policjanci KMP Bielsko-Biała zrealizowali 48 spotkań podejmując temat 
bezpieczeństwa społecznego  ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
osób starszych m. in. w Domu Dziennego Pobytu, Klubach/kołach seniora, radach 
osiedli oraz podczas „Dni Seniora”, w których wzięło udział 1161 osób. Ponadto 
bielscy policjanci w dniu 28 marca wspólnie z pracownikami UM Bielsko-Biała  
w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, przeprowadzili debatę 
społeczną na temat: „Bezpieczeństwo każdym wieku. Zadania  
dla współczesnego policjanta". 

II. Aktywizacja i reintegracja społeczna osób starszych 
1. Wydział Polityki Społecznej informował osoby w wieku emerytalnym oraz seniorów 

o ofertach aktywnego spędzania wolnego czasu podczas Dnia Otwartego dla Osób 
Starszych i Osób Niepełnosprawnych”, który odbył się 28 marca 2019 r.  
oraz za pośrednictwem strony internetowej:www.seniorzybielsko.pl.  

http://www.seniorzybielsko.pl/
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2. Miejski Dom Kultury informował seniorów o swojej ofercie spędzenia wolnego 
czasu, m.in. za pośrednictwem strony internetowej MDK, strony internetowej 
www.seniorzybielsko.pl, „Pełnej Kultury”. W ponad połowie placówek działa już 
ogólnodostępne bezpłatne wifi. Wszystkie placówki MDK podejmowały współpracę 
z różnymi organizacjami pozarządowymi, w celu realizacji zadań  
na rzecz seniorów.  
DK Kubiszówka prowadził zajęcia komputerowe ABC Seniora, Sasiadówki 
(Majówka, koncerty, Andrzejki – w sumie 5), obchody Międzynarodowego Dnia 
Seniora, Piknik czerwcowy, Świąteczny Festiwal Dobroci, warsztaty, kiermasz, 
spektakle. Osoby starsze uczestniczą w zajęciach grup: SPLOT, Szycie jest 
piękne, Atelier, śpiewają w zespole wokalnym. 
DK Stare Bielsko uczestniczył w organizacji Dnia Seniora, Starobielskiej Biesiady, 
Wigilii dla Seniorów, Starobielskiego Kolędowania, Pikniku Parafialnego, Orszaku 
Trzech Króli, Balu Kotylionowego. Brał udział w konkursach i występach. 
30 osób w Starobielskim Klubie Seniora brało udział w zajęciach artystycznych, 
plastycznych, warsztatach gastronomicznych i innych spotkaniach tematycznych 
oraz zorganizowanych wyjazdach do teatru, opery, wycieczkach krajoznawczych.  
DK Mikuszowice Krakowskie zorganizował i współorganizował 7 imprez 
kulturalnych w ciągu roku z udziałem seniorów, w Klubie Seniora - 65 osób wzięło 
udział w zajęciach manualnych i rękodzieła. 
DK Kamienica prowadził otwarte warsztaty plastyczne dla seniorów, otwarte 
zajęcia szachowe dla seniorów, imprezy o charakterze okolicznościowym, koła 
zainteresowań, m.in. plastyczne i szachowe. 
DK Wapienica zorganizował imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora  
i imprezy lokalne o charakterze integrującym (Spotkanie Noworoczne, Cykl 
Spotkań z Niezwykłymi Ludźmi, koncerty i wernisaże, wieczornica z okazji  
11 Listopada, spektakl teatralny), prowadził Grupę Teatralną Seniorów „OJ TAM, 
OJ TAM”, Zespół Wokalny Seniorów „Retro”, warsztaty malarskie dla seniorów 
„Mozaika”, rękodzieło dla seniorów. 
DK Hałcnów zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Seniora, Wieczór 
Pieśni Piosenek Patriotycznych, Popołudnie z kolędami i pastorałkami, Festiwal 
Twórczości Seniorów, prowadził zajęcia artystyczne i rekreacyjne dla seniorów. 
DK Olszówka organizował konkursy plastyczne: „Pocztówka  
z Bielska-Białej” i „Aniołek na  święta” - bez ograniczenia wiekowego, „Wiosenne 
Warsztaty Gospel”, „Kolędy i pastorałki”, koncerty, przedstawienia teatralne  
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i prelekcje, otwarty turniej szachowy, prezentacje podróżnicze i kiermasze 
świąteczne, prowadzi „Teatr seniora” - stałe zajęcia teatralne dla seniorów, 
„Rękodzieło dla seniorów” - stałe zajęcia plastyczno-techniczne dla seniorów, 
„ZUMBA GOLD” zajęcia artystyczno-rekreacyjne dla  seniorów, naukę gry  
na instrumentach (gitara, pianino), joga. 
DK Włókniarzy brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa 
Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka – wśród uczestników byli amatorzy 
starszego pokolenia z całego kraju, prowadził Chór mieszany „Echo”, Koło Haftu  
i Zdobnictwa Artystycznego, aerobik dla seniorów,  naukę gry na instrumentach 
(skrzypce, pianino), indywidualną naukę śpiewu w Studio Wokalistyki Klasycznej 
„Belcanto”, Teatr „Bez Granic” (dla grupy wiekowo zróżnicowanej), Zespół Pieśni  
i Tańca „Beskid” - seniorzy, Koło Esperanto, Koło Numizmatyków, Koło 
Filatelistów. 
DK Lipnik prowadził  Koło Seniora, Teatr Seniora „Dlaczego nie”, spektakle 
teatralne, wieczorki, wernisaże koncerty, spotkania. 
DK Komorowice zorganizował i współorganizował 16 imprez  
z udziałem seniorów, a także zajęcia rękodzieła artystycznego dla dorosłych  
i seniorów. 
W Świetlicy Bielsko-Biała Północ zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe  
dla starszych i samotnych, spotkanie karnawałowe, warsztaty decoupage 
połączone z wystawą prac w ramach Dni Seniora, wyjścia do BCK na koncerty 
okolicznościowe, wycieczki, biesiada, warsztaty artystyczne dla seniorów. 

3. Książnica Beskidzka informowała seniorów o organizowanych  wydarzeniach, 
zamieszczając informację na stronie internetowej Książnicy Beskidzkiej, stronie 
www.seniorzybielsko.pl, w „Pełnej Kulturze”, w siedzibie Książnicy i w filiach.  
W ramach programu  Senior IV  - odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział  

    73 osoby. 
4. Teatr Polski w ramach dni Seniora wystawił sztukę pt. „Boeing, Boeing...”.  

W ramach oferty dla seniorów zorganizowano otwartą próbę generalną spektaklu 
„Wesele”. W imprezach udział wzięło 1096 uczestników. 

5. W okresie sprawozdawczym BCK: 
- przekazał 686 szt. bezpłatnych biletów na koncerty organizowane przez 

Bielskie Centrum Kultury m.in. dla osób z domów opieki, domów pomocy,  
ze Związku Kombatantów, Fundacji Aktywności Społecznej „Złote Łany”, Domu 
Nauczyciela, Koła Emerytów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Izby Lekarskiej, 
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- sprzedano 2.564 szt. ulgowych biletów, m.in. dla osób starszych, na koncerty  
w wykonaniu Orkiestry im. Telemanna /Muzyczna Ballada Europy/, 

- sprzedano 257 szt. biletów ulgowych na koncerty dla osób z programu „Miejsce 
przyjazne dla seniorów”. 

6. Straż Miejska dwukrotnie uczestniczyła w imprezie plenerowej organizowanej  
z okazji Dnia Seniora na terenie Bielska-Białej z wykorzystaniem materiałów 
informacyjno-edukacyjnych  (kampanie społeczne). 

7. Urząd Miejski ogłosił Plebiscyt „Aktywny Senior Roku 2019”, którego celem było 
promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się aktywnością 
społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się 
wzorem do naśladowania dla innych osób. Do Plebiscytu mogła zostać zgłoszona 
osoba w wieku co najmniej 60 lat,  zamieszkała w Bielsku-Białej i zaangażowana w 
działalność społeczną na terenie Miasta Bielska-Białej. Nominowano  
24 kandydatów spośród których Kapituła Plebiscytu wybrała Laureata. 

8. Wydział Polityki Społecznej prowadził stronę internetową www.seniorzybielsko.pl,  
na której były zamieszczane informacje o wydarzeniach rekreacyjnych, 
kulturalnych i in., organizowanych na terenie miasta.  

9. Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadził 2 otwarte konkursy na rzecz osób 
starszych, w sumie 9 organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie  
na realizację projektów. W ramach zadania “Aktywizacja i integracja kombatantów 
oraz inwalidów wojennych” 2 organizacje otrzymały dotacje  
w łącznej kwocie 15 000,00 zł, natomiast na realizację zadania “Aktywizacja  
i integracja osób starszych” 7 organizacji otrzymało dotacje na łączną kwotę  
85 000,00 zł. 

10. Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej: „Dom Nauczyciela”, dla Osób 
Starszych, dla Przewlekle Chorych, „Hospicjum”, uczestniczyli w licznych 
imprezach integrujących z mieszkańcami innych domów pomocy społecznej oraz  
z lokalnym środowiskiem (m.in. występy i odwiedziny dzieci oraz młodzieży  
z przedszkoli i szkół, wspólne śpiewania, udział w koncertach, wycieczkach, 
imprezach okolicznościowych). 

11. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” uczyli się korzystania  
z komputera, użytkowania przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej, 
zasobów Internetu, zapoznali się z zagadnieniami związanymi z wyszukiwarką 
Google. 
W DPS „DN” funkcjonowało jedno stanowisko komputerowe, które jest dostępne 
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wyłącznie na potrzeby mieszkańców. Mieszkańcy mieli możliwość komunikowania 
się poprzez Internet z rodziną lub znajomymi, uczyli się podstaw obsługi komputera 
i przydatnych im programów, umożliwiających dostęp do bieżących informacji  
i rozrywki. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych  umożliwiał pomoc  
w kontaktach z rodziną i znajomymi za pomocą narzędzi służących do komunikacji, 
takich jak Skype czy też poczta elektroniczna. 

12.Książnica Beskidzka przeprowadziła warsztaty komputerowe dla seniorów  
(96 zajęć dla 140 uczestników). Jednocześnie 19476  osób skorzystało  
z Internetu ogółem (nie prowadzi się ewidencji seniorów). 

13. W dniach 30 września 10 października Miasto Bielsko-Biała zorganizowało „Dni 
Seniora w Bielsku-Białej”. W pierwszym inauguracyjnym dniu odbył  
się w Bielskim Centrum Kultury Koncert Teresy Werner. W drugim dniu odbyła  
się impreza plenerowa, na terenie Parku im. J. Słowackiego. W programie znalazły 
się m.in. występy artystyczne zespołów senioralnych i młodzieżowych, prelekcje  
na temat bezpieczeństwa seniorów, nauka udzielania pierwszej pomocy, warsztaty 
rękodzieła, warsztaty nordic walkin, foto-budka, ekocatering. Uczestnicy imprezy 
mogli także skorzystać z badań profilaktycznych (densytometria, spirometria, 
Ocena Wieku Serca, badanie wzroku). 
Na stanowiskach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej oraz innych 
jednostek organizacyjnych miasta, Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, Komendy 
Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, organizacji pozarządowych i in. uczestnicy 
imprezy mogli zasięgnąć informacji na temat działań podejmowanych na rzecz 
osób starszych. 
W kolejnych dniach obchodów na terenie miasta odbyły się liczne wydarzenia 
kulturalne i sportowe, przygotowane przez miejskie jednostki organizacyjne,  
a w tym zajęcia sportowe (areobic w wodzie, gra w bule, gra w tenisa stołowego, 
nordic walking), warsztaty bezpieczeństwa seniorów, warsztaty kulinarne, wykłady 
z zakresu higieny umysłu, warsztaty decoupage’u, warsztaty rękodzieła, warsztaty 
florystyczne, warsztaty komputerowe, spektakle, koncerty, pokazy filmów, 
zwiedzanie Teatru Polskiego. W przedostatnim dniu w Teatrze Polskim wystawiono 
sztukę pt. „Boeing, Boeing”. Na zakończenie Dni Seniora w dniu  
10 października 2019 r. w sali Redutowej Hotelu „Pod Orłem” odbył się Bal 
Seniora, podczas którego ogłoszono wyniki Plebiscytu „Aktywny Senior”. 

14. W Ośrodkach Wsparcia dla Osób Starszych prowadzonych przez MOPS 
realizowane były formy zajęć zgodne z tygodniowym planem pracy, tj.: 
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- trening umiejętności społecznych; treningi pamięci; terapia zajęciowa –  
m.in. warsztaty manualne, muzykoterapia, filmoterapia, biblioterapia; gry 
planszowe, rozgrywki karciane; zajęcia ruchowe - gimnastyka, relaksacja 
(zastosowanie rotorów), spacery również przy użyciu kijów nordic walking, 
wyjścia na basen i kręgle; organizacja spotkań okolicznościowych i wydarzeń 
kulturalnych, organizacja wycieczek, wsparcie psychologiczne – grupowe  
i indywidualne; wsparcie i pomoc pracownika socjalnego.  

Zorganizowano 29 wydarzeń w Ośrodkach, tj.: 
- ogniska, Bal Karnawałowy, Andrzejki, Dzień Seniora, Bal Majówkowy, 

Walentynki, Dzień Kobiet; spotkania z okazji Świąt, wyjścia do Groty Solnej, kina 
i teatru, 

- wyjazd uczestników Klubu Senior+ na wycieczkę do Chlebowej Chaty i Wisły; 
- współpraca międzypokoleniowa z placówkami oświatowymi tj. szkoły, 

przedszkola działające lokalnie na obszarze OWOS; współpraca Domu 
Dziennego Pobytu ze Świetlicą Środowiskową „Ster”, 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym m.in. Radami Osiedli, Bibliotekami, 
Organizacjami pozarządowymi, 

- w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Serce dla Serca” - podopieczni 
Ośrodków Wsparcia tj. KS „Przystań” i Domu Dziennego Pobytu wzięli udział  
w projekcie ASOS pn. „Aktywny Senior 60 plus z Pasją”, w ramach którego 
zorganizowano warsztaty: z religioznawstwa, plastyczne, muzyczne, teatralne, 
gimnastyczne, kulinarne, zajęcia z samoobrony, spotkania z lekarzem, 
fizjoterapeuta i dietetykiem, występy artystyczne. Zrealizowano również: wyjazdy 
do Lalik (turniej seniorów), do Częstochowy (pielgrzymka seniorów), wycieczkę 
do Krakowa i Warszawy, wyjazd na obóz sportowy do Karwi. 

15. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami działającymi  
na rzecz osób starszych, tj.: 
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy 

Parafii Św. Trójcy - udział Podopiecznych - KS „Przystań” i DDP w rządowym 
projekcie ASOS pn.: „AKTYWNY I BEZPIECZNY I ZARADNY  SENIOR 60+  
Z PASJĄ”, 

- Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” - udział Podopiecznych OWOS  
w warsztatach z dietetykiem, 

- Rada Osiedla Piastowskie, Kopernika, Komorowice Krakowskie  
i Śląskie – organizacja Obchodów Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia; 
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- Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej – odwiedziny  
i wsparcie Podopiecznych DDP m.in. organizacja paczek świątecznych, 

- Przedszkole nr 54 i nr 1 Integracyjne – współpraca międzypokoleniowa  
z Klubem Senior+, 

- Przedszkole nr 40 – współpraca międzypokoleniowa z KS „Klub Seniora”, 
- Szkoła Podstawowa nr 29 – współpraca międzypokoleniowa z KS „Klub Seniora”, 
- Ośrodek Edukacji „Sokrates” w Bielsku-Białej – przygotowanie Podopiecznych 

OWOS do pokazu mody seniorek, 
- Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” – Świetlica STER 

podejmowanie działań międzypokoleniowych z Podopiecznymi DDP; 
- Dom Kultury im. W. Kubisz – organizacja Balu Karnawałowego, Majówkowego, 

Dnia Seniora, 
- Dom Kultury w Komorowicach – zaproszenia do udziału w warsztatach dla 

Uczestników KS „Klub Seniora”, 
- Klub Seniora działający przy Domu Kultury w Starym Bielsku – udział 

Uczestników KS „Przystań” w wydarzeniach kulturalnych m.in. organizacja 
spotkań okolicznościowych i integracyjnych, 

- Książnica Beskidzka filia na Os. Kopernika – współpraca z Klubem Senior+ - 
organizacja spotkań z okazji Świąt Państwowych. 

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z firmami  
w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu przy podejmowaniu działań 
na rzecz osób starszych: 

- Firma AVIO Polska Sp. z o.o. – zaprojektowała i wykonała ogród przy Klubie 
Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336D, 

- Firma EATON Automotive System Sp. z o.o. – przeprowadziła remont  
w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sterniczej 8a. 

17. W ramach promowania oraz zachęcania podmiotów prywatnych  
do podejmowania działań na rzecz osób starszych Wydział Polityki Społecznej 
wdrożył program „Miejsce przyjazne dla Seniora”. Według stanu na 31 grudnia 
2019 r. Partnerami zostało 6 jednostek organizacyjnych Miasta oraz przystąpiło  
10 instytucji, przedsiębiorców lub innych podmiotów.  
Po podpisaniu umowy partnerskiej instytucje i firmy otrzymały naklejki z logo 
programu, dzięki którym mogą oznaczyć „Miejsce Przyjazne dla Seniorów”. W tych 
miejscach Seniorzy mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg, zniżek  
i bonifikat. 
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Ponadto Miejski Ośrodek Społeczny oraz Wydział Polityki Społecznej realizowały 
zadanie z zakresu wspierania tworzenia osiedlowych klubów dla osób starszych.  
W ramach Programu Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020., zostały 
wyremontowane i utworzone dwa miejsca dla osób starszych, tj. Dzienny Dom 
Senior+ przy ul. Partyzantów 62 oraz Klub SENIOR+ przy ul. Jutrzenki 20. 
Wskazane domy rozpoczęły działalność w styczniu 2020 roku.  

18.Miejski Zakład Komunikacyjny sukcesywnie dostosowuje tabor komunikacyjny 
oraz przystanki do potrzeb m.in. osób starszych. W okresie sprawozdawczym  
nie zostały zakupione autobusy niskopodłogowe. 

19. W 2019 roku nowym projektem skierowanym do osób starszych było 
wprowadzenie programu Miejsce przyjazne dla Seniorów”,w ramach którego były 
składane wnioski o „Kartę Seniora". Od 16 września do 31 grudnia 2019 r. wnioski 
o wydanie „Karty Seniora” złożyło 3.821 osób starszych, z czego 36 wniosków nie 
spełniało wymaganych kryteriów. Do 31 grudnia 2019 r. roku sprawozdawczego 
wydano 3.534 „Karty Seniora”.  

III. Poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób starszych 
1. W ramach zwiększania dostępności do usług medycznych  

i rehabilitacji Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości wraz  
z Wydziałem Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na realizację zadanie  
z zakresu zwiększenia dostępności do domowej opieki pielęgnacyjnej  
i rehabilitacyjnej osobom obłożnie i przewlekle chorym oraz prowadzenie punktu 
medycznego dla osób przebywających w noclegowni w Bielsku-Białej.  
Ze względu na brak ofert, zadanie nie zostało zrealizowane.  

2. W Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 57 osób korzysta z opieki 
paliatywnej według potrzeby. Jednocześnie Dom prowadził stałą opiekę lekarza 
rodzinnego oraz w zależności od jednostki chorobowej opiekę lekarza specjalisty.  

3. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II realizowało 
domową opiekę hospicyjną, którą objęto 205 osób. 

4. Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej, oferował seniorom wykłady i seminaria  
z różnych dziedzin, lektoraty z języków obcych oraz liczne koła zainteresowań  
(np. zespół plastyczny, klub brydżowy, koło literackie). Seniorzy mogli uczestniczyć 
w zajęciach z zakresu kultury fizycznej, które obejmują m.in.: gimnastykę 
rehabilitacyjną, jogę, zajęcia taneczne czy treningi nordic walking. Miasto Bielsko-
Biała współpracuje z Uniwersytetem. W 2019 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku brał 
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udział w organizowanych przez Miasto „Dniach Seniora w Bielsku-Białej”.  
Innym podmiotem działającym na rzecz osób starszych jest Stowarzyszenie 
Akademia Seniora, które posiada szeroką ofertę dla seniorów: wykłady, lektoraty  
z języków obcych, zajęcia ruchowe. Działają grupy zainteresowań – m.in. teatralna, 
malarska, taneczna, turystyczna, sportowa. Miasto wspiera projekty realizowane 
przez Stowarzyszenie. 

5. Wydział Polityki Społecznej prowadził edukację zdrowotną mieszkańców Bielska-
Białej w tym seniorów. W ramach zadania wyemitowanych zostało 9 audycji 
radiowych w Radio Bielsko, które zostały przygotowane z udziałem specjalistów 
nauk medycznych i innych. Specjaliści po zakończeniu audycji pełnili  
30 minutowy dyżur telefoniczny, podczas którego radiosłuchacze mieli możliwość 
zadania pytań bezpośrednio do specjalisty. Ponadto osoby biorące udział  
w audycji przygotowywały artykuły z zakresu omawianej tematyki, które 
rozpowszechnione były wśród mieszkańców Bielska–Białej za pośrednictwem 
strony internetowej tut. Urzędu i/lub Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”. 
Tematyka audycji obejmowała problematykę depresji w związku  
ze Światowym Dniem Walki z Depresją, profilaktykę gruźlicy w związku  
ze Światowym Dniem Walki z Gruźlicą, szkodliwość palenia tytoniu  
w związku Światowym Dniem bez Tytoniu, „Bezpieczne wakacje także dla skóry”, 
profilaktykę chorób serca w związku ze Światowym Dniem Serca, profilaktykę 
zdrowia psychicznego w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, 
problematykę nadwagi i otyłości w związku ze Światowym Dniem Walki  
z Otyłością, problematykę cukrzycy w związku ze Światowym Dniem Walki  
z Cukrzycą, problematykę HIV/AIDS w związku ze Światowym Dniem Walki  
z AIDS. 
Wydział Polityki Społecznej brał udział w kampanii społecznej pn. „Bezpieczna 
Autostrada” zorganizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa  
we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas eventu 
przekazany został defibrylator AED, ufundowany przez Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe Compensa. W ramach kampanii prowadzona była edukacja  
w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, pokazy udzielania pierwszej 
pomocy i użycia defibrylatora AED. Ponadto mieszkańcy miasta, a w tym seniorzy, 
mogli skorzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego, pulsu, zawartości 
tlenu we krwi, masażu karku oraz sprawdzić swoje reakcji po spożyciu alkoholu 
przy użyciu alkogogli oraz środków psychoaktywnych przy użyciu narkogogli.  
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Wydział Polityki Społecznej po raz dwunasty organizował kampanię pod nazwą  
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, w ramach programu polityki zdrowotnej 
Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata  
2016-2020”.  
Wydział Polityki Społecznej brał udział w kampanii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pn. „Brązowo, ale czy zdrowo”, której 
celem było  kształtowanie postaw prozdrowotnych związanych z bezpiecznym 
korzystaniem z promieni słonecznych. W ramach kampanii rozpowszechnione 
zostały materiały informacyjno-edukacyjne, skierowane do społeczeństwa  
z uwzględnieniem osób starszych. 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Ośrodków Wsparcia dla Osób 
Starszych, organizował zajęcia ogólnousprawniające, poprawiające aktywność 
fizyczną, zajęcia gimnastyczne, zajęcia nordic walking, wyjścia na basen. 
Dodatkowo zorganizowane zostały zajęcia z psychologiem (indywidualne  
i grupowe), a także ćwiczenia umiejętności społecznych i emocjonalnych, 
ćwiczenia mające na celu stymulowanie procesów poznawczych, głównie funkcji 
językowych, ale również uwagi czy pamięci. Prowadzone były zajęcia z relaksacji, 
które wspomagały obniżenie napięcia emocjonalnego, lęku, ćwiczenia kontroli 
nieprzyjemnych emocji, ćwiczenia motywacyjne. W Klubie Senior+ zorganizowano 
24 zajęcia ruchowe - kinezyterapię z fizjoterapeutą, 12 spotkań  
z ratownikiem medycznym/lekarzem; 12 spotkań z dietetykiem; 12 spotkań  
z zakresu poprawy sprawności umysłowej. Podopieczni Klubu Samopomocy 
„Przystań”, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Serce dla Serca” wzięli 
udział w projekcie ASOS pn.„Aktywny i Bezpieczny Senior 60 +  
z Pasją”, w ramach którego zorganizowano: warsztaty gimnastyczne, kulinarne, 
zajęcia z samoobrony, spotkania z lekarzem, fizjoterapeutą i dietetykiem.  
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Twoje Zdrowie” udział podopieczni KS 
„Klub Seniora” i Domu Dziennego Pobytu brali udział w warsztatach  
z dietetykiem. 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując projekt Miejskie Centrum Usług 
Społecznościowych w Willi Animacji Międzypokoleniowej "SIXT Wam" - Strefa dla 
Seniorów (19 osób)  w okresie sprawozdawczym zorganizował zajęcia plastyczne, 
zwiedzanie muzeum Zamku Sułkowskiego, wieczorek taneczny, liczne spacery. 

8. W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla osiedla Złote Łany realizowanego 
przez Fundację Aktywności Społecznej „Złote Łany” – partnera w projekcie 
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„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”, odbywały się spotkania 
integracyjno-rozwojowe dla Seniorów:  

 zajęcia muzyczne (12 spotkań), 

  warsztaty „Senior tworzy”(6 spotkań), 

  zajęcia teatralne (27 spotkań), 

  zajęcia taneczne (22 spotkania)  23 os. – uczestnicy Projektu, 

  spotkania plenerowe „Śpiewaj i gotuj razem z nami” 20 maja 2019 r. około 30 
osób, 8 lipca 2019 r. około 30 osób, 12 sierpnia  2019 r. około 30 osób, 2 września 
2019 r. około 30 osób, 

  aktywizacja ruchowa – „Mobilny Senior” - zwiedzanie regionu Podbeskidzia –  
31 maja 2019 r. - 35 osób. 
Spotkania plenerowe, promujące zdrowy styl życia, zorganizowane były  
w ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” przez 
Partnera – Fundację Aktywności Społecznej „Złote Łany” dla mieszkańców osiedla, 
w postaci Pikniku „Bądź zdrów” w terminie 9 czerwca 2019 r. w którym wzięło 
udział około 100 osób. Dodatkowo  Fitness na ścieżce zdrowia – 8 spotkań około  
70 osób. 

9. Placówki Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej oferowały seniorom wiele 
różnorodnych form aktywnego spędzenia wolnego czasu, tj.:  Zajęcia Latino Solo, 
zajęcia taneczne grupy S+, gimnastykę rekreacyjno-ruchową, gimnastykę  
dla Amazonek, gimnastykę leczniczą dla seniorów, organizację spotkań  
o charakterze zdrowotno-profilaktycznym z cyklu  „Uzdrowienie od kuchni”, 
cotygodniową gimnastykę dla  Seniorów, zajęcia ZUMBA GOLD, gimnastykę  
dla pań 50+ oraz gimnastykę „Zdrowy kręgosłup”, „Płaski brzuch”, zajęcia „Body 
Art”, Zumba, gimnastykę rehabilitacyjno-rekreacyjną dla dojrzałych kobiet, 
Gimnastykę +,Gimnastykę „Zdrowy kręgosłup”. 

10.Domy Pomocy Społecznej promowały zdrowy stylu życia poprzez spacery 
podopiecznych w ogrodach i w Cygańskim Lesie, ćwiczenia rehabilitacyjne  
w salach ćwiczeń i w pokojach mieszkańców, a także aktywowały mieszkańców  
do brania udziału w przygotowaniu i uczestnictwie mieszkańców w Senioraliach  
i Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych. 

11.Wydział Polityki Społecznej w ramach miejskich „Dni Seniora  
w Bielsku-Białej” zorganizował bezpłatne badania profilaktyczne  
dla seniorów: Przeprowadzone zostały następujące badania: densytometria (ocena 
gęstości mineralnej kości), spirometria (pomiar objętości i pojemności płuc), ocena 
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wieku serca. W ramach tych samych działań promowane było zdrowe widzenie 
oraz zorganizowane zostało komputerowe badania ostrości widzenia, prowadzone 
były także bezpłatne konsultacje ze specjalistą ds. diagnozy i korekcji wad 
widzenia (optometrystą), porady w zakresie poprawności obecnie noszonej korekcji 
okularowej, realizowany był podstawowy serwis noszonych okularów. Przez 
Bielskie Pogotowie Ratunkowe zostało przeprowadzone szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy oraz pokaz ćwiczeń odciążających kręgosłup, promowanie 
prawidłowych wzorców ruchowych. 

12.Miasto Bielsko-Biała finansowało badania profilaktyczne dla mieszkańców,  
w tym dla osób starszych. W 2019 r. kontynuowana była realizacja badań 
profilaktycznych w kierunku: - chorób układu krążenia (oznaczanie we krwi 
poziomu cholesterolu, LDL, HDL, trójglicerydów, cukru, pomiar RR, określenie 
indeksu masy ciała), wykonanych zostało 740 badań - nowotworów płuc i gruźlicy 
płuc (Rtg płuc wraz z opisem) wykonanych zostało 539 badań, - raka jajnika 
(określenie markera nowotworowego CA 125 we krwi) wykonanych zostało 970 
badań, - raka prostaty (określenie poziomu markera nowotworowego PSA we krwi) 
wykonanych zostało 795 badań. 
Realizacja badań połączona była z edukacją zdrowotną osób zgłaszających się  
do badań. Osoby, u których wykryte zostały nieprawidłowości zostały 
poinformowane o konieczności kontroli lekarskiej. Powyższe badania realizowane 
były przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert – Szpital Wojewódzki  
w Bielsku-Białej.  
 

IV. Poprawa wizerunku osób starszych w społeczeństwie 
1.Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych organizowały spotkania integracyjne  

z uczniami placówek oświatowych w Bielsku-Białej i z dziećmi ze Świetlicy 
Środowiskowej „Ster”. W ramach takich spotkań zrealizowano między innymi 
Jasełka czy Dzień Babci i Dziadka. 
W ramach kiermaszu wielkanocnego Klub Seniora wystawiał prace rękodzielnicze, 
a podczas pikniku  dzielnicowego w Komorowicach własne wypieki. 

2. Placówki Miejskiego Domu Kultury organizowały spotkania integracyjne dla osób 
starszych, przy jednoczesnym angażowaniu podopiecznych miejskich jednostek 
organizacyjnych czy organizacji pozarządowych. W ramach takiej współpracy 
odbyła się między innymi Międzypokoleniowa Wigilia współorganizowana  
z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Domem Dziecka i Stowarzyszeniem 
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Akademia Seniora, a także kiermasze świąteczne i okolicznościowe. Domy Kultury 
w poszczególnych dzielnicach miasta organizowały miedzy innymi: koncert Chóru 
„Echo” i „Belcanto”, Kiermasze Wielkanocne i  Bożonarodzeniowe. Osoby starsze 
mogły uczestniczyć w kołach zainteresowań np. w Kole Haftu  
i Zdobnictwa Artystycznego czy brać udział  w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa 
Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka, którego wyniki i prace zostały 
opublikowane w Internecie. 

3.Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” organizował spotkania integracyjne  
z dziećmi szkół podstawowych i studentami uczelni wyższych, z podopiecznymi  
w ramach  edukacji dotyczącej kwestii starości. 

4. Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych zorganizowały pokaz mody Seniorek  
z okazji Dni Seniora w Bielsku-Białej. Przygotowanie makijażu i fryzur Modelek 
powierzone zostało Uczniom Ośrodka Edukacji „Sokrates” w Bielsku-Białej. 

5. Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej realizowała liczne działania informacyjne  
i profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa osób starszych. Działania profilaktyczne 
to przede wszystkim spotkania, realizowane  w ramach Dni Otwartych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych czy Dni Seniora”. 
Funkcjonariusze KMP w Bielsku-Białej rozpowszechniali materiały informacyjne 
(ulotki, plakaty, informatory), m.in. podczas prelekcji, imprez plenerowych,  
dla seniorów.   
W 2019 r. na terenie działania KMP w Bielsku-Białej zanotowano  
49 przypadków dokonania lub  usiłowanie dokonania oszustwa na tzw. wnuczka.  
W 25 przypadkach sprawcom udało się dokonać oszustwa, pomimo prowadzonych 
działań profilaktycznych w tym przedmiocie. 

6.Podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” uczestniczyli  
w konkursach poetyckich i recytatorskich, wystawiali inscenizacje przygotowane  
w kółku teatralnym, podczas akademii i uroczystości organizowanych w DPS, Dom 
promował i prezentował prace podopiecznych na terenie DPS”DN”. 

7. W 2019 roku Urząd Miejski ogłosił Plebiscyt „Aktywny Senior Roku 2019”, którego 
celem było promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się 
aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać 
się wzorem do naśladowania dla innych osób. Do Plebiscytu mogła zostać zgłoszona 
osoba w wieku co najmniej 60 lat,  zamieszkała w Bielsku-Białej  
i zaangażowana w działalność społeczną na terenie Miasta Bielska-Białej. 
Nominowano 24 kandydatów spośród których Kapituła Plebiscytu wybrała Laureata. 
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XLI/970/2014 
29 kwietnia 

2014.r. 

W sprawie Programu 
przeciwdziałania 

przemocy  
w rodzinie oraz 
ochrony ofiar 

przemocy  
w rodzinie w Bielsku-
Białej na lata 2014-

2020. 

Głównym celem Programu realizowanego w latach 2014-2020 jest przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także zwiększenie 
skuteczności pomocy rodzinom dotkniętym tym problemem. W 2019r. realizowano 
następujące zadania: 
1. W ramach celu szczegółowego pn. „Rozwijanie społecznej wrażliwości  
i świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie”: 

Przystąpiono w 2019 roku po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii społecznej 
pod nazwą „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Kampania adresowana była  
do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ich rodziców oraz całego środowiska 
szkolnego. Podejmowała problem profilaktyki uzależnień i przemocy.  
Do najważniejszych celów kampanii należało promowanie konstruktywnych postaw, 
zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań 
prospołecznych jako alternatywy wobec spożywania alkoholu, zażywania narkotyków 
oraz stosowania przemocy. Dla koordynatorów szkół przystępujących do kampanii 
zorganizowano w dniu 29 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim  
w Bielsku-Białej spotkanie informacyjne. W przedsięwzięciu na terenie miasta brało 
udział 17 bielskich szkół publicznych i niepublicznych (przy założeniu, że klasy 
gimnazjalne są włączone do szkół podstawowych). Podczas spotkania, o którym 
mowa powyżej, przedstawiciele szkół otrzymali pakiety materiałów konkursowych  
i profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, zakupionych  
ze środków Programu. 8 uczniów bielskich szkół otrzymało nagrody w konkursach 
ogólnopolskich.  

Gmina Bielsko-Biała wzięła również udział w kampanii profilaktycznej „Reaguj  
na przemoc” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”, „Przemoc boli”, „Smart, to znaczy 
mądrze!” i „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, w ramach których zakupione plakaty, 
broszury i ulotki trafiły do mieszkańców miasta za pośrednictwem miejskich jednostek 
organizacyjnych i innych instytucji społecznych. 

Przystąpiono po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii pn.: „Postaw na rodzinę”, 
pokrywając koszty zakupu materiałów edukacyjnych dla uczestników. Ww. materiały 
były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli oraz 
sprzedawców napojów alkoholowych.  

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano piknik dla rodzin 
zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi wywodzącymi się z rodzin 
problemowych, często dotkniętych problemami alkoholowymi. W zależności  

PS, 
Jednostki 
systemu 
przeciw-
działania 

przemocy  
w rodzinie 
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od problemu występującego w rodzinie, Ośrodek prowadził pracę na rzecz powrotu 
dziecka do rodziny biologicznej poprzez pracę w zakresie uzależnień, rozwiązywania 
problemów bezrobocia, niewydolności wychowawczej oraz problemu przemocy 
domowej. Piknik odbył się 16 czerwca 2019 r. Udział w nim wzięło 162 rodziców 
zastępczych, 202 dzieci oraz zaproszeni goście. 
2. W ramach celu szczegółowego pn. „Rozwijanie profilaktyki przemocy w rodzinie 
adresowanej do różnych grup społecznych”: 

Dofinansowano szkolne programy zapobiegania zjawiskom patologicznym  
w szkołach. W ramach Programu w okresie od marca do czerwca 2019 r. 
dofinansowano przedsięwzięcia profilaktyczne  w 16  szkołach, a w okresie  
od października do grudnia 2019 r.– w 24 szkołach. Dofinansowano przede 
wszystkim rekomendowane przez PARPA, KBdPN oraz ORE programy 
profilaktyczne, programy skierowane do rodziców i opiekunów, w tym programy 
dotyczące przeciwdziałania przemocy. 

W Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” realizowano programy 
profilaktyczno-edukacyjne i „grupy problemowe” adresowane do dzieci i młodzieży 
dotyczące umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym  
i społecznym.  

W szczególności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, umiejętności 
rozwiązywania konfliktów, wychowania bez przemocy. Realizowano rekomendowane 
programy profilaktyczne: Spójrz inaczej; Przyjaciele Zippiego; Apteczka Pierwszej 
Pomocy Emocjonalnej, ART. - trening zastępowania agresji. 
Realizowano warsztaty edukacyjne dla rodziców: Wzmacnianie więzi 
 i relacji rodzinnych; A nam się chce; Czas wolny z moim dzieckiem; Moja rodzina; 
Wzmacniamy więzi. 

W Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” identyfikowano przypadki 
zagrożenia przemocą w rodzinie, dokumentowano i przekazywano informacje  
o ujawnionych przypadkach właściwym instytucjom. Sporządzono opinie  
o podopiecznym na potrzeby Sądu Rodzinnego i MOPS.  

Funkcjonujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Zespół Poradnictwa 
Specjalistycznego udzielił w 2019 r. pomocy psychologicznej 21 dorosłym dzieciom 
alkoholików (DDA). Ogółem z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 394 osób  
W powyższym Zespole odbyły się 393 sesje dotyczące problemu alkoholowego  
i 138 sesji dotyczących problemu przemocy.  

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r. zrealizowano  
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10 warsztatów po 3 godziny dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny  
i pracowników socjalnych. W warsztatach umiejętności wychowawczych  
dla rodziców o niskich kompetencjach wychowawczych uczestniczyło łącznie 8 osób, 
5 osób uzyskało zaświadczenie o ukończeniu pełnego cyklu, a 3 osoby –  
o uczestnictwie w warsztatach. Spotkania odbywały się w Zespole Poradnictwa 
Specjalistycznego MOPS. Rodziny pozytywnie oceniły przeprowadzone zajęcia,  
a asystenci tych rodzin dostrzegają wzrost poczucia kompetencji rodzicielskich 
uczestników zajęć. 

MOPS podjął 1.199 interwencji w środowisku w związku ze zgłoszeniem przemocy 
domowej, świadczył pracę socjalną w 495 rodzinach, udzielił poradnictwa 
specjalistycznego w postaci 479 konsultacji. 

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  realizowano program „Można 
żyć inaczej”, adresowany do dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi 
(zajęcia indywidualne). W zajęciach wzięło udział 13 wychowanków. Odbyło się 100 
godzin zajęć (26 spotkań). Charakter działań profilaktycznych  
w pracy indywidualnej był różny i w zależności od potrzeb dziecka. Program służył 
pokazaniu perspektyw zdrowego stylu życia bez używania środków zmieniających 
nastrój. 

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano program 
„Horyzonty”. W 18 przedsięwzięciach uczestniczyło 19 dzieci z Pogotowia 
Opiekuńczego.  

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano terapię 
indywidualną wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9. Terapia indywidualna 
prowadzona była w konwencji psychodynamicznej. Sesje terapeutyczne realizowane 
były poza placówką, w Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Bielsku-Białej.  
W programie uczestniczyło 10 wychowanków (200 godzin spotkań indywidualnych). 

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano terapię grupową 
dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9. W programie uczestniczyło  
12 osób. Odbyło się 6 spotkań (20 godzin). 

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano terapię 
indywidualną dla podopiecznych Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24. W okresie 
sprawozdawczym przeprowadzono 70 godzin spotkań indywidualnych  
(5 uczestników). Celem terapii było rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 
udzielenie wsparcia w nawiązywaniu relacji dziecka ze światem. Wprowadzono 
elementy relaksacji, nauki przez zabawę, pracy ze złością. Również w Domu Dziecka 
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przy ul. Pocztowej 24 realizowano grupowy program terapeutyczny  
(20 dwugodzinnych sesji, 10 uczestników). Celem zajęć było wzmacnianie 
samooceny, rozpoznawanie swoich ograniczeń, kształtowanie umiejętności  
w kontaktach z ludźmi. 

Realizowano również indywidualną i grupową terapię wychowanków POW 
„Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej przy ul. Cygańskiej. Uczestniczyło w niej 6 osób, 
odbyło się 60 godzinnych spotkań. 

W roku 2019 Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała - Północ zarejestrowała  
152 sprawy, w tym wszczęła 95 postępowań dotyczących przestępstwa z art. 207 § 1 
kk. i innych, zastosowano zatrzymanie wobec 31 sprawców przemocy w rodzinie.  
W 16 sprawach zastosowano tymczasowego aresztowania wobec sprawcy 
przemocy, w 24 sprawach zastosowano wobec sprawców przemocy środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, w tym w 23 sprawach połączony  
z zakazem zbliżania się lub z zakazem kontaktowania się z osobą dotkniętą 
przemocą w rodzinie. W 15 sprawach zastosowano nakaz opuszczenia lokalu 
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w większości spraw-o ile pokrzywdzony 
zamieszkiwał wspólnie z oskarżonym - wnioskowano do sądu o zastosowanie 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

 
3. W ramach celu szczegółowego pn. „Zwiększanie kompetencji zawodowych 
pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się problematyką przemocy  
w rodzinie”: 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano 15 konsultacji 
szkoleniowych dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień  
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W konsultacjach uczestniczyło 71 osób. 

W dniach 30-31 maja 2019 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej 
pt. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  
w związku z prowadzeniem działań wobec osób/rodzin z problemem przemocy”.  
W szkoleniu wzięło udział 16 osób.  

W dniach 3-4 października 2019 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków 
grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w Bielsku-Białej na temat „Podejmowanie działań interwencyjnych i 
pomocowych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach procedury 
„Niebieskie Karty”.W szkoleniu wzięło udział 58 osób (dzielnicowi bielskiej Policji 
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 i pracownicy socjalni MOPS, asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej w Bielsku-Białej).  

W dniach 23-24 maja 2019 r. odbyło się szkolenie z zakresu superwizji  
i konsultowania działań profilaktycznych, rozwiązywania problemów uzależnień  
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych przez pracowników 
socjalnych/koordynatorów grup roboczych. W szkoleniu wzięło udział 8 osób.  

W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zorganizowano 7 sesji 
superwizyjnych dla 13 pracowników merytorycznych Domu Dziecka przy ul. Lompy 9. 
Ich efektem jest podniesienie jakości pracy wychowawczej.  

Zorganizowano udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bielsku-Białej w konferencji pn. „Uzależnienia, przemoc, wykluczenie 
– jak skutecznie pomagać osobom w kryzysie życiowym”, organizowanej przez 
Śląską Fundację Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej. 
4. W ramach celu szczegółowego pn. „Zwiększanie dostępności  
i efektywności pomocy niesionej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie  
w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez rozwój różnorodnych form wsparcia 
socjalnego, poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, 
medycznego, socjalnego, interwencji kryzysowej i psychoterapii”, w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej, 
zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W myśl 
Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,  
do sporządzania „Niebieskich Kart” zostali zobowiązani przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i gminnych 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wypełnioną „Niebieską Kartę A” 
należy  zgodnie z przepisami przekazać do 7 dni do Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
W 2019 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego  
w Bielsku-Białej wpłynęło 305 Niebieskich Kart - A (dotyczących  
249 rodzin) w związku z podejrzeniem występowania przemocy domowej. Natomiast  
przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodzin z problemem przemocy  
pracowali w formule grup roboczych (w okresie sprawozdawczym odbyło się  
1218 posiedzenia grup roboczych). W związku z dodatkowym zadaniem dotyczącym 
obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania 
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Przemocy w Rodzinie i grup roboczych zatrudniono jednego pracownika biurowego 
 w ramach umowy zlecenia. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono grupę wsparcia dla osób 
doznających przemocy, w której w okresie sprawozdawczym uczestniczyły  
24 kobiety (37 spotkań grupowych  po 4 godziny). Zrealizowano również 38 godzin 
konsultacji indywidualnych z uczestniczkami programu. Zajęcia prowadziło  
2 psychologów.  

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono grupę terapeutyczną  
dla osób doznających przemocy w rodzinie, w której w okresie sprawozdawczym 
wzięło udział 11 kobiet (13 spotkań grupowych po 4 godziny). Zrealizowano również  
19 godzin konsultacji indywidualnych z uczestniczkami programu. Zajęcia prowadziło 
2 psychologów. 

W Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzono dyżury prawników, 
którzy świadczyli bezpłatne usługi dla mieszkańców miasta, dotkniętych kryzysem, 
 w szczególności związanym z problemami alkoholowymi i przemocą  
w rodzinie. W ramach zadania w POIK funkcjonował całodobowy telefon zaufania 
„Niebieska Linia”. Udzielono pomocy psychologicznej i interwencyjnej osobom 
doświadczającym w rodzinie problemów alkoholowych i przemocy. W okresie 
sprawozdawczym udzielono 7110 sesji interwencji kryzysowej (sekcja interwencyjno-
terapeutyczna), w tym 4494 – bielszczanom, a także 1997 osobodni  hostelowych,  
w tym 1333 – mieszkańcom Bielska-Białej. Część z nich dotyczyła pomocy 
interwencyjnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w szczególności 
zmuszonym do opuszczenia miejsca zamieszkania. Przemoc  
ze strony bliskich była źródłem kryzysu u 100 bielszczan poszukujących pomocy 
interwencyjnej w Ośrodku. POIK udzielił również bielszczanom 737 porad prawnych. 
5. W ramach celu szczegółowego pn. „Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego, 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, służącego zwiększeniu skuteczności  
i dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie: ochronie ofiar 
przemocy w rodzinie oraz oddziaływaniom interwencyjnym i korekcyjnym kierowanym 
do sprawców przemocy domowej”: realizowano w 2019 r. 16 porozumień  
o współpracy, służących realizowaniu programu z udziałem m.in. Policji, obu 
Prokuratur, Zespołu Kuratorskich Służb Sądowych Sądu Rejonowego  
w Bielsku-Białej, 3 szpitali zlokalizowanych na terenie Miasta, Bielskiego Pogotowia 
Ratunkowego, Miejskiego Zarządu Oświaty, 4 miejskich jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kurii 
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Diecezjalnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, organizacji pozarządowych, 
uwzględniających kompetencje i zadania podmiotów na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na terenie miasta. Podczas posiedzenia Zespołu 1 marca  
2019 r. Zespół wziął udział w prezentacji wyników badań dotyczących diagnozy 
problemu przemocy w rodzinie oraz uzależnień w Bielsku-Białej. Raport z badań jest 
dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce 
Wydziału Polityki Społecznej. Wymieniano na bieżąco informacje o aktualnej ofercie 
miejskiej w zakresie pomocy, interwencji, wsparcia i terapii dla osób uwikłanych  
w przemoc domową.  
Zespół w nowym składzie powołany z dniem 29 lipca 2019 r. na pierwszym 
posiedzeniu złożył stosowne oświadczenia o zachowaniu poufności informacji  
i danych oraz otrzymał informacje  o  przetwarzaniu danych osobowych. Wziął udział 
w 2-dniowym szkoleniu, na które zaproszono również Komendantów bielskich 
Komisariatów Policji. Zespół współuczestniczył również w organizacji konferencji 
adresowanej do służb systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
oraz wszystkich mieszkańców miasta. W dniu 3.12.2019 r. członkowie Zespołu  
na posiedzeniu, które odbyło się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-
Białej omówili procedury interwencji wobec dzieci w rodzinach z problemem 
przemocy. Przedstawiciele KMP w Bielsku-Białej przeprowadzili prelekcję  
nt. uzależnienia od narkotyków wraz z prezentacją wizualną dostępnych w Polsce 
środków psychoaktywnych. Zespół miał okazję zapoznać się z funkcjonowaniem 
Komendy Miejskiej Policji, co pozwoliło lepiej zrozumieć specyfikę pracy ważnego 
podmiotu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bielsku-Białej. 
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XLI/971/2014 
29 kwietnia  

2014 r. 

W sprawie Miejskiego 
programu oddziaływań 

korekcyjno-
edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc  

w rodzinie na lata 
2014-2020. 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Program realizowany  
był w okresie od 17 września 2019 r. do 3 grudnia2019 r. Do programu przystąpiło 
łącznie 12 osób stosujących przemoc w rodzinie (9 mężczyzn i 3 kobiety). Podpisano 
kontrakty na udział w zajęciach. Program ukończyło 7 osób, 2 osoby przerwały udział 
w Programie, 3 osoby uzyskały zaświadczenia o uczestnictwie w Programie, z uwagi 
na to, że osoby te miały więcej nieobecności na zajęciach, niż przewidywał kontrakt.  
W ramach Programu odbyło się 48 godzin zajęć grupowych i 22 godziny konsultacji 
indywidualnych z uczestnikami Programu. Ponadto MOPS realizował Program 
psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program 
realizowano od kwietnia do grudnia 2019 r. i miał charakter sesji indywidualnych  
(10 godz. przypadało na 1 uczestnika). Do programu przystąpiło 3 mężczyzn, którzy 
ukończyli realizację Programu. 

PS, 
MOPS 

 

XLI/974/2014 
29 kwietnia  

2014 r. 
Zmiana: 

XIX/370/2016 
21 czerwca 

2016.r. 
VIII/94/2019 

14 maja 2019 r. 

 

W sprawie przyjęcia 
"Miejskiego Programu 

Działań na Rzecz 
Osób 

Niepełnosprawnych  
na lata 2014-2020". 

"Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” 
realizowany jest w następującym zakresie: 
1. Ułatwianie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania odpowiedniego 
zatrudnienia oraz promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym 
rynku pracy: 
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. wraz z partnerami realizował 

projekt pod nazwą „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”. 
Partnerem w projekcie było Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, 
które realizowało Program Aktywności Lokalnej dla Osób Niepełnosprawnych  
z obszarów zdegradowanych. Jednym z działań była aktywizacja społeczno-
zawodowa poprzez udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. W 2019 r. 
udział wzięły 22 osoby niepełnosprawne. Partnerem w wyżej wskazanym projekcie 
była także Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” – w ramach zajęć  
w Klubie Integracji Społecznej zrealizowano aktywizację społeczno-zawodową.  
W okresie sprawozdawczym udział w zajęciach wzięły 3 osoby niepełnosprawne. 
W ramach Klubu Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
zrealizowano aktywizację społeczno-zawodową i wsparciem objęto 6 osób 
niepełnosprawnych. 

2. W ramach Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych na podstawie 
umowy zlecenia zatrudniono 13 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 
w systemie do 10h/tydzień pracowało 15 osób niepełnosprawnych; w ramach robót 
publicznych na podstawie umowy o pracę zatrudniono 1 osobę niepełnosprawną. 

 
 

PS 
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3. Powiatowy Urząd Pracy w 2019 r.: 

 zarejestrował 433 osoby niepełnosprawne bezrobotne oraz 71 osób 
poszukujących pracy - każda niepełnosprawna osoba zarejestrowana w PUP 
obejmowana jest usługą pośrednictwa pracy, na dzień 31 grudnia 2019 r. 
zarejestrowane były 263 osoby niepełnosprawne bezrobotne oraz 44 osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, 

 35 osób niepełnosprawnych objęto informacją zawodową, 

 34 osoby niepełnosprawne objęto poradnictwem zawodowym, 

 wydał 73 skierowania do pracy niepełnosprawnym bezrobotnym, po których 
pracę podjęło 16 osób, 

 przygotował indywidualny plan działania dla 293 osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych, 

 realizował następujące formy aktywizacji osób niepełnosprawnych: 

 szkolenia – 5 osób, 

 roboty publiczne – 2 osoby, 

 prace interwencyjne – 1 osoba, 

 staże – 4 osoby, 

 prace społecznie użyteczne – 12 osób, 

 doposażenie stanowiska pracy – 7 osób, 

 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 5 osób. 
Ponadto PUP ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych: 

 przyznał dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby 
niepełnosprawnej, 

 przyznał 4 osobom środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 skierował 1 osobę niepełnosprawną do odbycia stażu. 
4. ŚDS „Podkowa” w ramach współpracy utrzymywał stały kontakt z ZAZ. 

Zorganizowano wizytę uczestników ŚDS „PODKOWA” w ZAZ celem motywowania  
do poszukiwania pracy, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia. 

5.Miejski Dom Kultury promuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych w swoich 
jednostkach. Osoby z niepełnosprawnościami realizują zajęcia plastyczno-
artystyczne, rekreacyjne, Zumby, pracują na portierni. W ten sposób 
przełamywane są negatywne stereotypy i uprzedzenia.  

6.Miasto Bielsko-Biała wraz z partnerami: Regionalną Izbą Handlu  
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i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszeniem Bielskie Centrum 
Przedsiębiorczości realizowało projekt pn.: „Twoja firma – Twój sukces!” 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.3.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem projektu 
jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości  

   i samozatrudnienia 20 osób powyżej 50 roku życia i osób niepełnosprawnych.  
W 2019 r. 19 uczestników projektu (w tym 5 osób niepełnosprawnych) otrzymało 
doradztwo indywidualne oraz wsparcie pomostowe finansowe w wysokości  
2.000,00 zł miesięcznie wypłacane od stycznia do października 2019 r. 

2. 2. Zapewnianie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia socjalnego 
umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym: 
1. Program p.n.: „Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych” (DON) wprowadzony 

został Zarządzeniem Wewnętrznym nr DPU-020.21.2016 Dyrektora MOPS  
z 8 czerwca 2016r.  Dyżury DON były prowadzone w siedzibie MOPS. Udzielono 
łącznie doradztwa 502 osobom, w tym w formie indywidualnych konsultacji 
stacjonarnych 260 osobom, telefonicznych – 238, wizyt w miejscu  
zamieszkania – 4. 

2. Zgodnie z Uchwałą RM w B-B Nr VI/64/2019  z 19 marca .2019 r. (z późn. zm.)  
z dofinansowania ze środków PFRON  skorzystało 1652 osoby niepełnosprawne, 
w tym w ramach zadania: 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
624 osoby, 

- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych –  
153 osoby, 

- dofinansowanie osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny – 40 osób, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
– 547 osób, 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych – 182 osoby niepełnosprawne (100 opiekunów).  

Dodatkowo, na ten sam zakres zadań, ze środków Miasta w kwocie 250.000 zł 
dofinansowano: 
- likwidację barier architektonicznych dla 18 osób – 100.000 zł, 
- sprzęt ortopedyczny dla 198 osób – 150.000 zł. 
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3. W ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  
z dofinansowania skorzystało 106 osób z niepełnosprawnościami (Uchwała RM 
w Bielsku-Białej Nr XX/502/2012 z 26 czerwca 2012 r.). 

4. Dofinansowano ze środków Miasta 10% kosztów funkcjonowania Warsztatów 
Terapii Zajęciowej prowadzonych przez: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
„PORT” (100.533,00 zł) i Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” 
(60.320,00 zł) oraz uczestnictwo mieszkańców Bielska-Białej w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej „Dworek” działających przy Specjalistycznym Psychiatrycznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej, prowadzonych przez Powiat bielski, w kwocie 
53.533,26 zł. 

5. Z usług Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała 
skorzystało 80 osób z niepełnosprawnościami. 

6. W okresie sprawozdawczym  usługi opiekuńcze były realizowane dla  254 osób 
niepełnosprawnych w tym; w ramach zadań własnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 
11 ustawy o pomocy społecznej dla 201 podopiecznych, a w ramach zadań 
zleconych zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej oraz 
rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.  
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 53 podopiecznych. 

7. W Domach Pomocy Społecznej o charakterze całodobowym umieszczono  
48 osób z niepełnosprawnościami, w tym w: 

 DPS dla Osób Starszych – 7 osób, 

 DPS „Dom Nauczyciela” – 11 osób, 

 DPS dla Przewlekle Chorych – 14 osób, 

 DPS „Hospicjum” – 7 osób, 

 DPS-y prowadzone przez inne powiaty – 17 osób. 
8. Osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej zapewniono: 

 całodobową opiekę i pielęgnację (pomoc w karmieniu, czynnościach 
higienicznych, ubieraniu się itp.), 

 terapię zajęciową dostosowaną do możliwości poszczególnych mieszkańców, 

 działania usprawniające i aktywizujące mieszkańców (m.in. spotkania 
integracyjne z mieszkańcami innych domów pomocy społecznej, z dziećmi ze 
szkół podstawowych, studentów, wycieczki, imprezy okolicznościowe  
na terenie domu, wyjścia do teatru, na koncerty, do muzeum), 

 rehabilitację ruchową indywidualną, 

 pomoc mieszkańcom w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych. 
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9. Z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” przy  
ul. Hugona Kołłątaja 8 skorzystało 48 niepełnosprawnych mieszkańców  
Bielska-Białej natomiast z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Podkowa” – filia przy ul. Piastowskiej 64 skorzystało 15 
niepełnosprawnych mieszkańców Bielska-Białej, a z Klubu Samopomocy przy  
ul. Milusińskich 6 w sumie 32 osoby. 

10. Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” prowadził 2 mieszkania dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, z których w 2019 r. skorzystało 4 mężczyzn  
i 4 kobiety. Ponadto w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”: 

 111 osób niepełnosprawnych, 102 rodziny oraz 34 klubowiczów skorzystało  
z indywidualnych konsultacji w zakresie zgłaszanych potrzeb. 27 osób 
skorzystało z poradnictwa psychologicznego, 

 zorganizowano 16 spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodzin uczestników 
ŚDS (25.01.2019 r. - 3 osoby, 28.01.2019 r. - 9 osób, 22.02.2019 r. - 2 osoby, 
25.02.2019 r. - 9 osób, 25.03.2019 r. - 5 osób, 29.03.2019 r. - 2 osoby, 
26.04.2019 r. - 2 osoby, 29.04.2019 r. - 4 osoby, 27.05.2019 r. - 4 osoby, 
14.06.2019 r. - 2 osoby, 24.06.2019 r. - 5 osób, 4.10.2019 r. - 2 osoby, 
28.10.2019 r. - 7 osób, 18.11.2019 r. - 8 osób, 13.12.2019 r. - 1 osoba, 
16.12.2019 r. - 5 osób). 

11. Program p.n. „Giełda Wolontariatu w MOPS w Bielsku-Białej” wprowadzony 
został Zarządzeniem Wew. Dyrektora MOPS z 22 czerwca 2018 r. (utrata mocy 
na podstawie Zarządzenia z 27 maja 2019 r.). Celem głównym PGW jest 
szerzenie idei wolontariatu w środowisku lokalnym poprzez pomoc na rzecz osób 
potrzebujących. W okresie sprawozdawczym zawarto 70 Porozumień  
o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na czas dłuższy niż 30 dni (dot. 
osób niepełnosprawnych). Ponadto, aktualizowano bazę danych wolontariuszy 
oraz odbiorców ich pracy. Z pomocy wolontariuszy skorzystało w okresie 
sprawozdawczym 26 osób niepełnosprawnych. Pomoc tę świadczyło  
43 wolontariuszy. 

12. W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” Partner 
w projekcie, czyli Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” 
realizowało Program Aktywności Lokalnej dla os. Niepełnosprawnych  
z obszarów ujętych w I i II strefie PROM,  w ramach którego w okresie 
sprawozdawczym 25 osób niepełnosprawnych było objętych usługami 
asystenckimi. 
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W ramach otwartego konkursu ofert w okresie od 1 września 2019 r.   
do 31 grudnia 2019 r.  powierzono BSA„ Teatr Grodzki” realizację zadania  
pn. „Centrum usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami  
w Bielsku-Białej – III edycja”. Z usług asystenta łącznie skorzystało 25 osób 
(średnio 14 godzin miesięcznie na osobę). Na realizacje zadania Stowarzyszeniu 
przyznano dotacje w kwocie 50.000,00 zł.  

13. W okresie sprawozdawczym nie powołano nowych zawodowych  
specjalistycznych rodzin zastępczych. Aktualnie w naszym mieście funkcjonuje  
4 rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych. W rodzinach tych 
wychowywanych jest 7 dzieci, w tym  5 dzieci posiada orzeczenie  
o niepełnosprawności. 

14. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze konkursów 
ofert, wyłoniono organizacje pozarządowe, z którymi zawarto umowy  
na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych:  
a) w ramach zadania: „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka 

niepełnosprawnego przyznano dofinansowanie: 

 Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Ada” w wysokości 
19.000,00 zł, 

 Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej  
w wysokości 17.000,00 zł, 

 Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie 
Serce” w wysokości 17.500,00 zł, 

 Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem 
Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS” w wysokości 16.500,00 zł. 

b) w ramach zadania „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez 
zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie  
na zajęcia terapeutyczne do „Centrum” Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
„Razem” udzielono dofinansowania w wysokości 125.883,60 zł, 

c) w ramach zadania pn.: „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób 
 z chorobą nowotworową i edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób 
nowotworowych” przyznano dofinansowanie Stowarzyszeniu „Amazonki”  
w wysokości 17.500,00 zł. 

15. Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej w 2019 r. uczestniczyła w „Dniu 
otwartym” oraz ”Dniach Seniora” – wydarzeniach organizowanych przez Urząd 
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Miejski w Bielsku-Białej, podczas których poruszana była tematyka 
bezpieczeństwa m.in. osób niepełnosprawnych w zakresie oszustw i innych 
przestępstw kryminalnych popełnianych na ich szkodę, a także bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 

16. Miejski Dom Kultury współpracował z organizacjami pozarządowymi,  
tj. Fundacją Jonatan dla dzieci z wyzwaniami, Fundacją DRACHMA, Fundacją 
TEATR GRODZKI. 

3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie świadomości społecznej 
na kwestie związane z niepełnosprawnością. 

1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zorganizował „Dzień Otwarty dla osób starszych 
 i osób niepełnosprawnych”. Przy stanowiskach, informacji udzielali 
przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pierwszego i Drugiego 
Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Komendy Miejskiej Policji, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Środowiskowego Centrum Pomocy. Dla osób niesłyszących zapewniony był 
tłumacz języka migowego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać  
z bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych. 
W trakcie ww. Dnia przeprowadzone zostały następujące prelekcje: 

- Spacerem po zdrowie, czyli jak zadbać o kondycję fizyczną, 
- Bo pamięć jest ważna – profilaktyka zaburzeń pamięci wieku podeszłego, 
- Bezpieczeństwo w każdym wieku. Zadania dla współczesnego policjanta, 
- Najczęstsze objawy chorób serca u osób starszych. 

2. Wydano „Informator dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami”  
w nakładzie 2.500 egzemplarzy, który zawierał informacje nt. instytucji/ 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i osób 
niepełnosprawnych oraz informacje nt. ulg i uprawnień dla osób starszych  
i niepełnosprawnych.  

3. Przeprowadzono konkurs „Sukces nie zna barier 2019”. Celem konkursu było 
promowanie postaw osób niepełnosprawnych, które przełamują bariery  
i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem  
do naśladowania dla   innych osób. Kapituła Konkursu oceniała 17 formularzy. 
Kapituła Konkursu przyznała I miejsce przyznając nagrodę w wysokości 3.000,00 
zł brutto, II miejsce przyznając nagrodę w wysokości 2.000,00 zł brutto  
i III miejsce przyznając nagrodę w wysokości 1.000,00 zł brutto. Wyniki konkursu 
zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali zorganizowanej w dniu  
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3 grudnia 2019 r. w Sali Koncertowej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej w Bielsku-Białej.  

4. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał w roku  2019 – 3.738 
orzeczeń, w tym dla osób do 16 roku życia – 337 orzeczeń, a dla osób  
po 16 roku życia – 3.401 orzeczeń. Ponadto wydano 1135 kart parkingowych  
(w tym 1.129 dla osób, a 6 dla placówek) oraz 1.914 legitymacji dla osób 
niepełnosprawnych. 

5. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” uczestniczyli  
w 46 imprezach kulturalnych oraz 45 imprezach sportowych. Dodatkowo 
zorganizowano obóz terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi dla 24 podopiecznych. 

6. Program p.n.: „Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych” (DON) wprowadzony 
został Zarządzeniem Wewnętrznym nr DPU-020.21.2016 Dyrektora MOPS  
z dn. 8 czerwca.2016 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie  
12 spotkań z niepełnosprawnymi osobami: w ZAZ prowadzonym przez BSA 
„Teatr Grodzki, Schronisku dla Bezdomnych, Domu Dziennego Pobytu dla Osób 
Starszych, Oddziale  Dziennym Psychiatrycznym, mieszkaniu chronionym, Klubie 
seniora Caritas „Na Obszarach”, Ośrodku wsparcia Klub Seniora, Domu 
Dziennego Pobytu osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto DON 
współpracował z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej od lipca 2019 roku, 
rozpoczął realizację projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - 
Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. W ramach opieki dziennej, zatrudnieni zostali instruktorzy  
i specjaliści tj.: fizjoterapeuta, lekarze specjaliści do prowadzenia wykładów, 
instruktorzy z zajęć komputerowych, pierwszej pomocy, prawnik. Na potrzeby 
zajęć zostały zakupione niezbędne materiały i sprzęt, np. maty. Podczas zajęć 
zapewniano uczestnikom posiłek. W ramach zajęć opieki dziennej w 2019 r. 
wzięło udział 19 osób. 

8. Doradca ds. ON na bieżąco upowszechniał i aktualizował informacje  
o różnorodnych formach pomocy i inicjatywach na rzecz osób 
niepełnosprawnych:  

 drogą mailową do podmiotów III sektora;  

 osobiście podczas indywidualnych spotkań z ON w czasie dyżurów DON;  
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 poprzez „Informator dla osób z niepełnosprawnościami”, 

 poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki) z zewnętrznych 
podmiotów,  

 udział w Dniu otwartym UM dla ON (28.03.2019 r.), 

 udział w „Dniu Seniora” w ZUS (15.10.2019 r.), 

 uczestnictwo w Galii z okazji M. D. O.N. (3.12.2019 r.). 
9. Beskidzkie Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym przekazało  

58 bezpłatnych biletów dla Duszpasterstwa Osób Niewidomych. 
10. Teatr Polski kontynuował zainaugurowany w 2013 r. cykl „Spektakle bez barier”.  

W 2019 roku zaprezentowano osiem spektakli z repertuaru Teatru Polskiego 
dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu z Bielska-Białej, 
Krakowa, Chorzowa, Cieszyna i Pszczyny. Teatr realizował projekt  
we współpracy z: Polskim Związkiem Niewidomych - Okręg Śląski - Koło 
Grodzkie w Bielsku-Białej, Fundacją „Szansa dla Niewidomych" - Oddział  
w Krakowie, Stowarzyszeniem „Grupa Wsparcia dla Niesłyszących i Ich Rodzin – 
Podbeskidzie", Polskim Związkiem Głuchych -  Oddział Małopolski w Krakowie, 
Chorzowskim Stowarzyszeniem Niesłyszących, Polskim Związkiem Niewidomych 
- Okręg Śląski - Koło w Cieszynie, Pszczyńskim Stowarzyszeniem 
Niesłyszących. W ramach cyklu odbywały się również warsztaty (teatralne, 
plastyczne, ruchowe) oraz spotkania z artystami (łącznie 13). Miedzy innymi 
zrealizowano: „Kreacja poznawana przez dotyk” – specjalne oprowadzanie  
po wystawie „Kreacja” dla osób niewidomych, warsztaty z twórcami Blind Touch - 
aparatu fotograficznego dla osób niewidomych, spotkanie z historykiem Jackiem 
Kachelem pt. „Trudna droga do niepodległości mieszkańców Bielska i regionu” 
tłumaczone na polski język migowy, warsztaty plastyczne dla osób niewidomych 
w BWA, warsztaty „Wokół Wesela Stanisława Wyspiańskiego" dla osób 
niesłyszących z tłumaczeniem na polski język migowy, „Co się komu w duszy 
gra..." - warsztaty pracy nad tekstem „Wesela" z aktorem Teatru Polskiego dla 
osób niewidomych oraz prezentacja wyników pracy - konkurs recytatorski, 
„Wokół kurtyny Rottonary" – wykład oraz spotkanie warsztatowe  
dla osób z dysfunkcją wzroku. Liczba niepełnosprawnych uczestników ogółem 
wyniosła 1125 osób. Wszystkie działania w ramach cyklu były niebiletowane. 

11. Książnica Beskidzka prowadziła: 
- „Książnica Beskidzka proponuje – przeczytaj” bezpłatne dostarczanie książek  

do Szpitala w Wilkowicach (Oddział Paliatywny), DPS „Dom Nauczyciela”, Dom 
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Pomocy „Samarytanin”. Łącznie 173 książki, 
- Dyskusyjny Klub Książki „Literatura bez barier” dla osób niewidomych  

i niedowidzących – 10 spotkań, 105 uczestników, 
- Klub Filmowy „Iluzjon Homera” dla osób niedowidzących i niewidomych  

z audiodeskrypcją – 6 spotkań, 69 osób, 
- „Książka do domu” – stałe dostarczanie książek osobom chorym 

 i niepełnosprawnym z terenu miasta i powiatu – obsłużono razem  
40 czytelników przy współpracy 6 wolontariuszy,  

- „Biblioterapia – zajęcia dla grup przedszkolnych. Oswajanie od najmłodszych lat  
z problemem niepełnosprawności”,  

- Lekcje o niepełnosprawności – 2 spotkania, 35 osób, 
- Biblioterapia dla młodzieży – 7 spotkań, 132 osoby, 
- Klub Samopomocy „Milusińscy” z Bielska-Białej – 10 spotkań, 132 osoby, 
- Konkursy czytelnicze dla osób z dysfunkcją wzroku - 2 konkursy,  
55 uczestników, 
-  Wypożyczanie urządzeń do odtwarzania książki cyfrowej Czytak – 10 osób, 
- Realizacja przez Filię Integracyjną Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej 
projektu pn. „Biblioteka jako miejsce przyjazne dzieciom ze spektrum autyzmu", 
skierowanego do osób z autyzmem i ich rodziców/opiekunów. Celem projektu jest 
angażowanie osób dotkniętych autyzmem w działania edukacyjne korzystnie 
wpływające na rehabilitację tych osób i proces przystosowania społecznego, 
stworzenie miejsca przyjaznego osobom z autyzmem, promowanie działań  
o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z obszaru wiedzy o autyzmie. W Filii 
Książnicy Beskidzkiej prowadzone są zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci 
uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi gdzie liczną grupę 
stanowią dzieci dotknięte autyzmem. W ramach projektu zakupione zostało 
stosowne doposażenie do profesjonalnego prowadzenia zajęć. Koszt: 5.236,00 zł. 

12. W 2019 roku wystawy w Galerii Bielskiej BWA obejrzało 58 grup, frekwencja 
wraz z opiekunami wyniosła 771 osób. Niewidomi i niedowidzący uczestnicy 
warsztatów i oprowadzeń przez dotyk – zrealizowano 7 wejść, skorzystały  
104 osoby, Bielskie Centrum Psychiatrii na ul. Olszówka  – zrealizowano  
12 wejść, skorzystało 222 osoby niepełnosprawne + 36 opiekunów, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bielsku-Białej – skorzystało jednorazowo  
10 osób, Zespół Szkół Specjalnych nr 4, Czechowice-Dziedzice – zrealizowano  
5 wejść dla 33 osób, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Żywiec –  jednorazowe 
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wejście dla 28 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” – 2 wejścia,  
w sumie 31 osób, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT –  4 wejścia dla  
42 osób, Teatr Grodzki – 6 wejść w sumie 33 osoby, Środowiskowy Dom 
Samopomocy Bielsko-Biała „Centrum”  – 4 wejścia dla 33 osób, Świetlica 
Terapeutyczna – jednorazowe wejście dla 10 osób. 
Ponadto Galeria Bielska BWA zorganizowała: 

       - 2 sesje warsztatowe dla osób niewidomych i niedowidzących, 
       z zakresu ceramiki i malarstwa, w których uczestniczyło 27 osób, 

- 3 oprowadzania po wystawach „Przez dotyk”, w zwiedzaniu wystaw 
uczestniczyło 47 osób, 
- udostępniła wystawy (najczęściej z przewodnikiem), które obejrzało 58 grup,  

a frekwencja, wraz z opiekunami, wyniosła 771 osób. 
13. Miejski Dom Kultury zorganizował: Ogólnopolski Konkurs Malarstwa 

Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka - konkurs i 2 wystawy, Ogólnopolski 
Konkurs „Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców” (udział uczniów ze Szkół 
Specjalnych i Ośrodków Terapii Zajęciowej), Integracyjne Spotkania Muzyczne 
(udział uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie), Międzynarodowy 
Konkurs Plastyczny „Bohunowa Paleta”- konkurs i 2 wystawy; Dodatkowo 
konkursy plastyczne: „Maski karnawałowe”, „Pocztówka z Bielska-Białej”, 
„Aniołek na Święta”, a także inne imprezy z udziałem os. niepełnosprawnych, 
m.in.:  „Wiosenne Warsztaty Gospel”. 

14. W domu Kultury Włókniarz i Olszówka prowadzone są stałe zajęcia w których 
uczestniczą osoby niepełnosprawne. W 2019 roku 1 osoba – zajęcia ceramiczne, 
1 osoba – indywidualna nauka gry na pianinie, 8 osób uczestniczy w stale 
zróżnicowanych zajęciach. 

15. Kontynuowana jest realizacja projektu pn.: „Dostęp do Internetu oknem na świat”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Z Projektu korzysta 100 osób 
niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. W ramach projektu w 2019 r. uczestnikom użyczany był 
sprzęt komputerowy oraz zapewniony był bezpłatny dostęp do Internetu. Ponadto 
świadczona była pomoc techniczna oraz serwis sprzętu. 

4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji oraz umożliwianie 
rozwijania ich zdolności intelektualnych i fizycznych: 

1. Ogółem  liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej obowiązkiem szkolnym 
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i nauki w szkołach specjalnych wyniosła 371 uczniów niepełnosprawnych w tym: 
- 257 uczniów niepełnosprawnych realizowało obowiązek szkolny  

w szkołach podstawowych specjalnych, 
- 114 uczniów niepełnosprawnych realizowało obowiązek nauki  

w szkołach ponadpodstawowych specjalnych. 
Kształcenie odbywało się na poszczególnych poziomach edukacji 
w szkołach specjalnych w Bielsku-Białej od szkoły podstawowej  
do szkoły ponadpodstawowej, w tym w Zespole Szkół Specjalnych  
w klasie - Przysposobienia do Pracy uczniów niepełnosprawnych. 

2. W ramach działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
w Bielsku-Białej, Zespoły Orzekające wydały 22 orzeczenia o potrzebie nauczania 
indywidualnego uczniom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli uczęszczać 
do szkół, przy równoczesnej realizacji kształcenia specjalnego. Zespoły 
Orzekające wydały 5 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
dzieciom młodzieży wymagającej ze względu na niepełnosprawność 
specjalistycznych zajęć dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.  

3. Miejski Zarząd Oświaty w 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłonił 
przewoźnika i zorganizował dowóz dla: 
- dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-4 lata do przedszkoli: Przedszkola 

Integracyjnego nr 1, Przedszkola Nr 38 z oddziałami specjalnymi, Niepublicznego 
Przedszkola „Jonatan”, Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” –  
4 osoby - poniesione środki finansowe w wys. 72.556,93 zł; 

- niepełnosprawnych studentów na Akademię Techniczno-Humanistyczną  
w Bielsku-Białej oraz rehabilitację - 1 osoba - poniesione środki finansowe  
w wys.: 20.093,45 zł; 

- uczniów niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych:  
4 uczniów do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo Rehabilitacyjnego dla 
dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach –  poniesione środki 
finansowe w wys. 55.782,47 zł; 1 uczeń do Zespołu Szkół Specjalnych  
w Czechowicach - Dziedzicach, poniesione środki finansowe w wys. 22.670,00 zł 
oraz 5 uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  
w Kozach i Piasku - poniesione środki finansowe w wys. 93.802,91 zł.  

4. Miejski Zakład Komunikacyjny w B-B dowoził codziennie w okresie nauki szkolnej 
(stan na 31 grudnia 2019 r.): 
- dzieci niepełnosprawne 5 i 6-letnie do przedszkoli: Przedszkola Integracyjnego 
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Nr 1, Przedszkola Integracyjnego Nr 2, Przedszkola Nr 38 z oddziałami 
specjalnymi, Niepublicznego Przedszkola „Jonatan”, „Miś i Przyjaciele”, 

- uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 
tj.: Szkoły Podstawowej Nr 6 integracyjnej, Szkoły Podstawowej Nr 17 specjalnej, 
Szkoły Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi, Szkoły Podstawowej  
nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją, Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej „Jonatan”, Liceum Ogólnokształcącego nr VI - klasa integracyjna, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 - ilość dowożonych 
dzieci/uczniów – ok. 206 uczniów autobusami dostosowanymi do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

5. Rodzice/opiekunowie dzieci, uczniów niepełnosprawnych korzystali z refundacji 
kosztów przejazdu środkami komunikacji własnej w zakresie przewozu do szkół 
i przedszkoli oraz ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych uczniów 
niepełnosprawnych - 106 osób - poniesione środki finansowe w wys.  
około 138.000 zł. 

6. Zespoły Orzekające powołane w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
w Bielsku-Białej wydały 634 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 
uczniom, którzy wymagali dostosowania formy nauczania do ich możliwości 
psychofizycznych. 
W ramach działalności Zespołów Orzekających wydano 215 opinii  
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. 
Poradnie psychologiczne prowadziły zajęcia z dziećmi. 
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (od 1 m-ca życia  
do podjęcia nauki w szkole): 92 dzieci, w tym: 63 z niepełnosprawnością ruchową  
i z afazją motoryczną, 7 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 14 z autyzmem  
i Zespołem Aspergera, 5 z niedosłuchem, 3 z niedowidzeniem. Zajęcia były 
realizowane przez rehabilitantów, logopedów, pedagogów i psychologów. 
Poradnie psychologiczne prowadziły zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi: 
Zajęcia specjalistyczne indywidualne realizowane z dziećmi niepełnosprawnymi  
w wieku przedszkolnym i szkolnym –  niektóre dzieci korzystały z kilku rodzajów 
terapii: 

 z psychologiem – 23 dzieci,  

 z pedagogiem – 19 dzieci,  

 z logopedą – 43 dzieci,  

 z rehabilitantem – 12 dzieci, 
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 terapią metodą EEG Biofeedback – 19 dzieci, 

 terapią SI- 10 dzieci. 
W ramach działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: 

- przeprowadzono 440 konsultacji mających na celu ocenę stopnia 
nieprawidłowości rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku do rozpoczęcia nauki 
w szkole, 

- prowadzono obserwacje dzieci niepełnosprawnych na terenie przedszkoli i szkół  
z terenu miasta Bielska-Białej, 

- prowadzone były warsztaty tematyczne w szkole specjalnej. 
7. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej prowadził 

bieżące konsultacje i porady dla rodziców oraz nauczycieli przedszkoli i szkół, do 
których chodzą dzieci niepełnosprawne, udzielano wskazówek do ćwiczeń  
z instruktażem, informacji na temat różnych form pomocy oraz dotyczących 
placówek specjalnych, instytucji i organizacji zajmujących się pomocą,  
m.in. doborem odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, zaaparatowania, doboru 
ortez i kombinezonów rehabilitacyjnych, sprzętu komputerowego  
i specjalistycznego oprogramowania oraz środków pomocowych z PFRON, NFZ,  
Ośrodków Pomocy Społecznej.  

8. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej współpracował  
ze szkołami i przedszkolami specjalnymi i integracyjnymi oraz ogólnodostępnymi w 
zakresie problemów wychowania i edukacji dzieci i uczniów z orzeczeniami  
o potrzebie kształcenia specjalnego i uczniów mających orzeczenie do nauczania 
indywidualnego, w tym udzielano pomocy uczniom niepełnosprawnym w wyborze 
dalszych form i kierunków kształcenia oraz zawodu. 

9. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych współpracował  
za szkołami ogólnodostępnymi, integracyjnymi, specjalnymi, w tym omawiano  
z nauczycielami i pedagogami szkolnymi problemy edukacyjne i sprawy 
dostosowania programu i wymagań edukacyjnych wobec uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; udzielano pomocy  
w konstruowaniu IPET-ów, tj. indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych. 

10. Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną dla dzieci z wadami postawy prowadziły  
(stan na 31 grudnia 2019 r.): 
- Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej dla 28 dzieci  

z orzeczeniami o niepełnosprawności, 
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- Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej dla 3 uczniów 
niepełnosprawnych, 

- Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Bielsku-Białej dla 110 uczniów 
niepełnosprawnych, 

- Szkoła Podstawowa nr 36 z oddziałami integracyjnymi, 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. AK w dla 9 uczniów niepełnosprawnych,  
-Liceum Ogólnokształcące nr VI z oddziałami integracyjnymi  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. AK dla 11 uczniów niepełnosprawnych.  

-Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej prowadził zajęcia gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej w ramach lekcji wychowania fizycznego dla 48 - 
uczniów niepełnosprawnych w Szkole Specjalnej Przysposobienia do Pracy. 

11. W roku 2019 ZPPP kontynuował realizację rządowego programu „Za Życiem” 
zgodnie z decyzją władz samorządowych, których celem jest prowadzenie zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przez dodatkowe zajęcia  
z fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami i logopedami. Do zajęć 
zakwalifikowano 314 dzieci w tym 185 dzieci niepełnosprawnych oraz 129 dzieci 
zagrożonych niepełnosprawnością. W okresie II-XII 2019 w zajęciach uczestniczyło 
264 dzieci, w tym 150 dzieci niepełnosprawnych. Zrealizowane zostały terapie 
ruchowe, logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne w formie zajęć 
indywidualnych. W sumie 35 specjalistów zrealizowało 10300 godzin indywidualnej 
terapii dla dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. 

12. Miejski Zarząd Oświaty współpracował z: 

 Lekarzami – specjalistami: ortopedami, neurologami, psychiatrami, 

 Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół osób z zespołem Downa „Wielkie Serce”, 

 Centrum Specjalistycznym Zaopatrzenia Ortopedycznego  
i Medycznego w Szarszy, 

 Firmą Reh – Rad w Złotowie – dystrybutorem kombinezonów 
rehabilitacyjnych, 

 Krajowym Towarzystwem Autyzmu – Oddziałem w Bielsku-Białej, 

 Polskim Związkiem Niewidomych w celu wyposażenia uczniów niewidomych  
i słabo widzących  w odpowiednie pomoce dydaktyczne w tym specjalistyczne 
oprogramowanie komputera oraz umiejętności niezbędne  
do uzyskania samodzielności  w życiu codziennym, takich jak: nauka orientacji 
i samodzielnego poruszania się w przestrzeni, nauka bezwzrokowej obsługi 
komputera, 
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 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, kuratorzy sądowi, 
asystenci rodziny, 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – uczestnictwo  
w zespołach interdyscyplinarnych, 

 Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku Warszawa- superwizje, 

 Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – WOM  
w Bielsku-Białej, 

 Domem Dziecka w Bielsku-Białej, 

 Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 
13. ŚDS Podkowa zorganizował 12 spotkań - porad prawnych dla osób 
niepełnosprawnych. 
14. ŚDS „Podkowa” zorganizował wystawę prac plastycznych oraz bal integracyjny 

na zakończenie lata dla podopiecznych ŚDS „Podkowa”, WTZ „Jesteś 
potrzebny”, ŚDS „Centrum”, Stowarzyszenia „Serce dla Serca”, WTZ „Dworek”. 

15. Dwóch podopiecznych ŚDS „Podkowa” zdobyło wyróżnienia prac  
w ramach konkursu PFRON. 
5. Zwiększanie dostępności transportu i obiektów użyteczności publicznej dla osób 

niepełnosprawnych. 
1. Miejski Zarząd Dróg wykonał: 

a. Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od węzła „Rosta” drogi ekspresowej S52  
do ul. Hałcnowskiej w Bielsku-Białej wraz z rozbudową przyległego układu 
komunikacyjnego - budowa nowych chodników z obniżeniami krawężników  
i kostką integracyjną na przejściach dla pieszych, 

b. Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej - budowa nowych i remont 
istniejącego chodnika z obniżeniami krawężników na przejściach dla pieszych  
i kostką integracyjną,  

c. Rozbudowa drogi powiatowej (nr 7468 S) ulicy Szerokiej  
w Bielsku-Białej i Rozbudowa drogi gminnej (nr 160 166 S)  
ul. Czołgistów w Bielsku-Białej- budowa nowego i remont istniejącego chodnika  
z obniżeniami krawężników na przejściach dla pieszych i kostką integracyjną 
oraz uwzględnienie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

d. Budowa parkingu przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego –  
z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

e. Wyznaczenie nowych stanowisk i odtworzenie oznakowania poziomego 
istniejących stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych na drogach 
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publicznych, 
f. Remont/Wymiana nawierzchni chodników na ulicach: Straconki (odcinek  

od ul. Leszczyńskiej do ul. Żywieckiej), ul. Legionów (odcinek  
od ul. Piekarskiej w kierunku ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza),  
ul. Henryka Sienkiewicza (odcinek od ul. Zygmunta Krasińskiego  
do ul. Juliusza Słowackiego). 

Ponadto Miejski Zarząd Dróg jest w trakcie następujących robót: 
rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej - budowa 
nowych chodników z obniżeniami krawężników i kostką integracyjną  
na przejściach dla pieszych. 

2.BCO-SM zamontował dźwig w Pawilonie Nr IV Beskidzkiego Centrum 
Onkologicznego-SM przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 za kwotę  
266.578,00 zł. 

3. Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wykonał przebudowę 
istniejącego szybu windy towarowej na szyb windy osobowej w Książnicy 
Beskidzkiej. 

4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej: 
- prowadził w 2019 r. roboty budowlane związane z przebudową budynków lub 
lokali mieszkalnych w zasobie gminnym w celu dostosowania ich do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach  - dotyczy 
lokalizacji: ul. Karpacka 170, ul. Piotra Bardowskiego 4/5 (wjazd z poziomu ulicy),  
ul. Żywiecka 131 (pochylnia), ul. Graniczna 4 i 6 (dostępność za pomocą 
schodołazu). Prace będą kontynuowane w 2020 r., 

- w trakcie realizacji jest opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na montaż platformy przychodowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na 
potrzeby mieszkania chronionego przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1. 
Planowane jest wykonanie platformy w 2020 r., 

- poprawił warunki mieszkaniowe 24 rodzinom poprzez zamiany lokali 
(dobrowolne i z urzędu) – w tym 11 osobom niepełnosprawnym. 

5. Dom Kultury w Kamienicy zamontował pomocnicze poręcze pomiędzy piętrami 
budynku. 
6.W ramach realizowanej inwestycji rozbudowy Bielskiego Centrum Kultury  

w 2019 r. została zwiększona liczba toalet dla osób niepełnosprawnych oraz 
została oddana do użytku winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostęp 
do Galerii Środowisk Twórczych, kawiarni oraz korzystanie z oferty Domu Muzyki,  
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tj. koncerty kameralne organizowane na I piętrze w Galerii. 
7. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta 
Bielska–Białej w 2019 r. zaopiniowała 24 projekty mających skutek na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

XLII/984/2014 
27 maja 2014 r. 

W sprawie zwolnienia 
od podatku  

od nieruchomości  
w ramach pomocy  

de minimis. 

Uchwała ta od 24 czerwca 2014 r. stanowi podstawę do zwolnienia od podatku  
od nieruchomości na okres od 6 do 24 m-cy do  roku  budynków lub ich części oraz 
budowli lub ich części, będących w posiadaniu przedsiębiorców – podatników 
podatku od nieruchomości – którzy zrealizują z ich wykorzystaniem nową inwestycję  
i utworzą co najmniej 5 nowych miejsc pracy. 
Od 1 stycznia do 31 grudzień 2019 r. ze zwolnienia skorzystała 1 osoba fizyczna  
na kwotę 57.178,73 zł. 

DB 

XLII/990/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/111/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 
Aleksandrowice. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/991/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/112/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 
Beskidzkiego. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/992/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/113/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla Biała 

Krakowska. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/993/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/114/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla Biała 

Północ. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 
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XLII/994/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/115/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla Biała 

Śródmieście. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/995/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/116/2019 

14 maja 2019 r. 
 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla Biała 

Wschód. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/996/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/117/2019 

14 maja 2019 r. 
 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla  

Bielsko Południe. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/997/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/118/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla Dolne 

Przedmieście. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/998/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/119/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla Górne 

Przedmieście. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/999/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/120/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Grunwaldzkiego. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 
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XLII/1000/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/121/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Hałcnów. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1001/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/122/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Kamienica. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1002/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/123/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 
Karpackiego. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1003/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/124/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Komorowice 
Krakowskie. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1004/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/125/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Komorowice Śląskie. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1005/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/126/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Kopernika. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1006/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/127/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Leszczyny. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 
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XLII/1007/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/128/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla Lipnik. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1008/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/129/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla  

Mieszka I. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1009/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/130/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Mikuszowice 
Krakowskie. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1010/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/131/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Mikuszowice Śląskie. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1011/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/132/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Piastowskie. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1012/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/133/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Polskich Skrzydeł. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1013/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/134/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 
Słonecznego. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 
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XLII/1014/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/135/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla Stare 

Bielsko. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1015/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/136/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Straconka. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1016/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/137/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Śródmieście Bielsko. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1017/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/138/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Wapienica. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1018/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/139/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla 

Wojska Polskiego. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 

XLII/1019/2014 
27 maja 2014 r. 

Zmiana: 
VIII/140/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie uchwalenia 
Statutu Osiedla  

Złote Łany. 

Uchwała zrealizowana. 

RM 
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XLIV/1059/2014 
26 sierpnia  

2014 r. 

W sprawie 
ustanowienia 
stypendium 

sportowego Miasta 
Bielska-Białej dla osób 

fizycznych  
za osiągnięcie 

znaczących wyników 
sportowych  

we współzawodnictwie 
międzynarodowym  

lub krajowym. 

Przyznano stypendium sportowe Miasta Bielska-Białej zawodnikom za osiągnięcie 
znaczących wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym  
lub krajowym: 
Łączna kwota wypłaconych stypendiów w 2019 r.: 3.168.959,29. 

KFT 

XLIV/1063/2014 
26 sierpnia 

2014.r. 

W sprawie przejęcia  
do prowadzenia  
od Wojewody 

Śląskiego niektórych 
zadań w zakresie 

sprawowanej ochrony 
zabytków. 

Porozumienie podpisane 9 kwietnia 2015 r. 
Obecnie trwa realizacja zadań powierzonych porozumieniem: 
- uzgodnienia pozwoleń na budowę i rozbiórkę – 75 postępowań, 
- uzgodnienia projektów decyzji wzizt – 38 postępowań, 
- zalecenia konserwatorskie w formie pisemnej – 147 opinii. 

UA/MKZ 

XLV/1096/2014 
30 września 

2014 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie  

w trybie 
bezprzetargowym 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 
ozn. jako działki 63/2  

i 63/3, położonej  
w Bielsku-Białej przy 

ulicy kpt. A. Kunickiego 
_ na rzecz 

użytkowników 
wieczystych 

nieruchomości  
ozn. jako działka 63/1. 

Ze względu na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo  
własności oraz toczące się równolegle postępowanie w sprawie zamiany wysokości 
udziałów w częściach wspólnych wstrzymano procedurę zbycia nieruchomości. 
Zlecona zostanie wycena działki po zmianie udziałów w nieruchomości. 

MGR 
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XLVI/1113/2014 
21 października 

 2014 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 
położonej w Bielsku-

Białej przy ul. Janusza 
Korczaka 14. 

Na 10 stycznia została zaplanowana umowa notarialna. Strona pismem z 3 stycznia 
2020 r. zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu zawarcia umowy notarialnej. 
Termin umowy notarialnej wyznaczono na 7 lutego 2020 r. 

MGR 

XLVII/1136/2014 
13 listopada 

2014 r. 

W sprawie przyjęcia 
„Programu Promocji 
Zatrudnienia oraz 

Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy na lata 

2014-2020 dla Miasta 
Bielska-Białej”. 

Działanie I. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
1. W 2019 roku udzielono 114 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. 
2. W omawianym okresie 39 osób z terenu Miasta Bielska-Białej podjęły pracę za 

skierowaniem PUP w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy. 
3. W związku z brakiem zainteresowania ze strony osób uprawnionych w 2019 roku 

nie stworzono spółdzielni socjalnych. 
Działanie II. Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób będących w trudnej sytuacji  
na rynku pracy 
1. W celu zwiększenia aktywizacji zawodowej osób będących w trudnej sytuacji  

na rynku pracy w 2019 roku PUP świadczył usługi pośrednictwa pracy  
i poradnictwa zawodowego. Z usługi pośrednictwa pracy skorzystało 3915 osób  
w ramach 15.160 wizyt u doradców klienta. 
W trakcie spotkań z bezrobotnymi, w celu zaplanowania działań aktywizujących 
prowadzących do zatrudnienia lub samozatrudnienia przygotowano i przyjęto  
do realizacji 2.743 Indywidualnych Planów Działania. Ponadto, w omawianym 
okresie wydano 770 skierowań do pracodawców, w wyniku których 131 osób 
podjęło pracę. 
W 2019 roku pośrednicy pracy pozyskali 7.730 wolnych miejsc pracy z terenu 
Miasta Bielska-Białej. 
Ponadto doradcy klienta, w siedzibie PUP zorganizowali dla osób poszukujących 
zatrudnienia 5 giełd pracy z pracodawcami oferującymi łącznie 25 wolnych miejsc 
pracy. 
W 2019 r. PUP wziął udział w II Bielskich Targach Aktywności Osób 
Niepełnosprawnych. 
W 2019 roku doradcy zawodowi PUP objęli poradnictwem zawodowym 373 osoby 
bezrobotne, w ramach udzielonych 430 porad zawodowych, z czego 258 osób 
uczestniczyło w 371 poradach indywidualnych, natomiast 115 osób uczestniczyło 

PUP 
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w 59 poradach grupowych. Ponadto informacją zawodową objęto 2.675 osób,  
z czego 420 osób uczestniczyło w ramach 267 spotkaniach grupowych, natomiast 
2.255 osób uczestniczyło w ramach spotkań indywidualnych. 

2. W 2019 roku 137 osób rozpoczęło staż, 43 osoby rozpoczęły prace społecznie 
użyteczne, 21 osób rozpoczęło pracę w ramach robót publicznych oraz 20 osób 
podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych. Dodatkowo, od początku 2019 roku,  
9 osób podjęło pracę w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy, przez 
okres 12 miesięcy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody  
i składki na ubezpieczenie społeczne, skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. 
Działanie III. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych  
i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy 
1. W 2019 roku 93 osoby z terenu Miasta Bielska-Białej poprzez odbyte szkolenie 

nabyło bądź uzupełniło kwalifikacje zawodowe lub umiejętności ogólne przydatne  
do wykonywania pracy. 

2. W analizowanym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej objął wsparciem 
finansowym 2 osoby podejmujące naukę na studiach podyplomowych oraz  
10 osób kontynuujących naukę. 

3. W omawianym okresie pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy skorzystali  
z 46 szkoleń, w szkoleniach uczestniczyło 99 osób, przy czym niektórzy skorzystali 
ze szkoleń więcej niż raz. 

Dodatkowo w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej objął wsparciem 
finansowym w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleń 31 pracodawców  
z terenu Miasta Bielska-Białej. 

III/24/2014 
30 grudnia  

2014 r. 

W sprawie 
sporządzenia 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obejmującego obszar 
w rejonie drogi S-69, 
ulicy Górskiej oraz 

ulicy Zawodzie  
w obrębie Straconka. 

Plan przyjęty uchwałą XII/256/2019 z 22 października 2019 r., ogłoszony  
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 7234 z 31 października 2019 r. 

BRM 
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IV/29/2015 
27 stycznia  

2015 r. 

W sprawie inkasa 
opłaty skarbowej. 

Uchwała ta stanowi podstawę do pobierania opłaty skarbowej w drodze inkasa  
na terenie miasta. Zgodnie z zapisem uchwały opłata skarbowa na terenie miasta 
Bielska- Białej pobierana jest w: Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej  
ul. Piastowska 40, Starostwie Powiatowym w Czechowicach Dziedzicach Plac Jana 
Pawła II, „Księgarni Podatnika” w Bielsku-Białej ul. Gen. Maczka, Pierwszym 
Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej ul. Sixta 17, Drugim Urzędzie Skarbowym  
w Bielsku-Białej. 
Do 31 grudnia 2019 r.  wpłynęło  2.981.896,13 zł opłaty skarbowej. 
Wypłacono 26.611,00 zł prowizji. 

DB 

V/55/2015 
17 lutego 
2015 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

lokalu 
niemieszkalnego  

nr 11b – pomieszczeń 
użytkowych w budynku 
przy ul. Gen. Stefana 
Grota Roweckiego 4  
w drodze przetargu. 

Przetargi, które odbyły się nie dały rezultatu. Planuje się ogłoszenie ponowne 
sprzedaży lokalu w drodze przetargu. Zlecona wycena lokalu w I kwartale 2020 r. 
 

MGR 

V/46/2015 
17 lutego  
2015 r. 

Zmiana: 
XIII/208/2015 
24 listopada 

2015 r. 
XXXVI/703/ 

2017 
19 grudnia  

2017 r. 
XIII/265/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie opłaty  
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi. 

Uchwała obowiązuje i realizowana jest na bieżąco. GO 



130 

VI/69/2015 
24 marca 2015 r. 

W sprawie 
szczegółowych 

warunków umorzenia  
w całości lub w części 
łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia 

na raty  
lub odstępowania  

od ustalenia opłaty  
za pobyt dziecka  

w pieczy zastępczej 
lub dziecka 

pozbawionego  opieki 
i wychowywania 

rodziców 
umieszczonego  

w zakładzie 
opiekuńczo-
leczniczym,  
w zakładzie 

pielęgnacyjno-
opiekuńczym  
lub zakładzie 

rehabilitacji leczniczej 
przez sąd . 

W 2019 r.: 

 umorzono należności 65 osobom; 

 rozłożono spłatę należności na raty 1 osobie, 

 odroczono termin spłaty należności 1 osobie, 
od ustalenia opłaty odstąpiono 779 osobom. 

MOPS 

VI/77/2015 
24 marca 2015 r. 

W sprawie: wyrażenia 
zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 

Bielsko-Biała od 
Skarbu Państwa akcji 

Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

z siedzibą  
w Bielsku-Białej. 

Realizacja uchwały zawieszona. 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii po wystąpieniu Gminy 
 z 13 kwietnia 2017 r. nie zajęło  dotychczas stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

RG 
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VI/78/2015 
24 marca 2015 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego  
nr 1 w budynku przy  
ul. J. Słowackiego 8  
w drodze przetargu. 

Przetarg, który przeprowadzono 25 stycznia 2019 r. oraz rokowania 11 kwietnia  
2019 r. nie dały rezultatu. Zostanie zlecona wycena lokalu w I kwartale 2020 r. MGR 

VI/82/2015 
24 marca 2015 r. 

Zmiana: 
X/147/2015 
25 sierpnia  

2015 r. 
XVII/307/2016 

26 kwietnia  
2016 r 

XIV/293/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie zwolnienia 
od podatku  

od nieruchomości 
budynków lub ich 
części, w których 

zostaną wykonane 
remonty elewacji. 

Uchwała ta od 17 kwietnia 2015 roku stanowi podstawę do zwolnienia od podatku 
budynków lub ich części położonych na terenie miasta Bielska-Białej wzdłuż pierzei: -
ulic: 3-go Maja, 11-go Listopada, Podcienie, Rynek, Ks. Stanisława Stojałowskiego, 
Zamkowa, Wzgórze, placów: Bolesława Chrobrego, Smolki, Wojska Polskiego, 
Wolności, Żwirki i Wigury pod warunkiem wykonania w nich remontu elewacji, w tym 
co najmniej całej elewacji frontowej lub całej elewacji frontowej  
z połacią dachową. Zwolnienie przysługuje do wysokości kwoty poniesionych  
i udokumentowanych wydatków na remont, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.  
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. ze zwolnienia skorzystało 6 osób prawnych  
na kwotę 336.374,00 zł i 41 osób fizycznych na kwotę  81.263,56 zł. 

DB 

VII/94/2015 
28 kwietnia  

2015 r. 
Zmiana: 

XXXIV/637/2017 
31 października  

2017 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 
ozn. jako dz. 317/18 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  
ul. Młyńskiej  73 na 
rzecz użytkowników 

wieczystych 
nieruchomości ozn. 

jako dz.1268. 

W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 
uchwała zostanie zmieniona. 

MGR 
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VIII/100/2015  
26 maja 2015 r. 

Zmiana: 
XIII/208/2015 
24 listopada 

2015 r. 

W sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty  
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi. 

Uchwała obowiązuje i realizowana jest na bieżąco. GO 

VIII/101/2015 
26 maja 2015 r. 

Zmiana: 
XIV/241/2015 

22 grudnia  
2015 r. 

XXII/412/2016 
25 października 

2016 r. 
XXXIII/624/2017 
2 października 

2017 r. 
XLIV/879/2018 

27 września 
2018 r. 

V/50/2019 
26 lutego 2019 r. 

V/51/2019 
26 lutego 2019 r.  

W sprawie ustalenia 
strefy płatnego 
parkowania dla 

pojazdów 
samochodowych  

na drogach 
publicznych na 

obszarze miasta 
Bielska-Białej. 

Uchwała realizowana na bieżąco.  MZD 

VIII/102/2015 
26 maja 2015 r. 

Zmiana: 
X/194/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 
 

W sprawie  ustalenia 
zasad korzystania  

z parkingów miejskich 
położonych poza 

drogami publicznymi. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
z 3 września 2019 r. poz. 5942. 

MZD 
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VIII/103/2015 
26 maja 2015 r. 

Uchylenie: 
X/193/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie określenia 
wysokości opłat  
za korzystanie  

z parkingów miejskich 
położonych poza 

drogami publicznymi. 

Uchwała została uchylona. MZD 

VIII/107/2015 
26 maja 2015 r. 

W sprawie 
upoważnienia 

Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Oświaty  
w Bielsku-Białej  
do załatwiania 

indywidualnych spraw  
z zakresu oświaty. 

Uchwała uchylona uchwałą nr IV/34/2019 z 22 stycznia 2019 r. MZO 

VIII/111/2015 
26 maja  
2015 r. 
Zmiana: 

X/181/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie utworzenia 
Rady Seniorów Miasta 

Bielska-Białej. 

Rada Seniorów składa się z 15 przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli 
podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego 
wieku. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Kadencja Rady trwa 
4 lata. 
W skład Rady mogą wchodzić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia  
i spełniają łącznie następujące kryteria: zamieszkują na terenie Bielska-Białej oraz 
działają na rzecz osób starszych – mieszkańców  Miasta Bielska-Białej. 
Do zadań Rady należy w szczególności: 

 konsultowanie priorytetów w zakresie zadań realizowanych przez Miasto  
Bielsko-Biała na rzecz osób starszych, 

 opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących osób starszych, 

 inicjowanie działań na rzecz osób starszych, 

 współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych, 

 wymiana doświadczeń z radami seniorów działającymi na terenie innych gmin. 
W 2019 r. powołano Drugą Radę Seniorów na lata 2019–2023. 
W 2019 r. Rada Seniorów kontynuowała swoją działalność na rzecz osób starszych, 
aktywnie angażując się w realizowane inicjatywy, tj. Dzień otwarty, Dni Seniora, Bal 
Seniora, Plebiscyt „Aktywny Senior Roku 2019”. 

PS, 
RM 
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IX/140/2015 
23 czerwca  

2015 r. 
Zmiana: 

XVI/300/2016 
22 marca 2016 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż  
nieruchomości przy  

ul. Widok 10 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała. 

W dniu 30 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 4093/2019. MGR 

X/146/2015 
25 sierpnia  

2015 r. 
Zmiana: 

XIII/206/2015 
24 listopada 

2015 r. 

W sprawie udzielania 
zwolnień od podatku  
od nieruchomości, 

stanowiących pomoc 
operacyjną  

na infrastrukturę 
sportową  

i wielofunkcyjną 
infrastrukturę 
rekreacyjną. 

Uchwała ta od 17 września 2015 roku stanowi podstawę do zwolnienia  
od podatku od nieruchomości: budynków lub ich części zajętych wyłącznie na 
potrzeby funkcjonowania boisk sportowych, stadionów, wyciągów narciarskich oraz 
odkrytych basenów; hal widowiskowo-sportowych, działalność w zakresie sportów 
lotniczych; budowli lub ich części związanych wyłącznie z funkcjonowaniem boisk 
sportowych, stadionów, wyciągów narciarskich oraz odkrytych basenów; gruntów 
związanych z powyższymi budynkami i budowlami – na warunkach określonych  
w rozporządzeniu Rady Ministrów  z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków 
udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę  
i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową  
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 174). Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. ze zwolnienia 
skorzystała 1 osoba prawna na kwotę 197.746,00 zł i 3 osoby fizyczne na kwotę  
114.773,28 zł. 

DB 

X/150/2015 
25 sierpnia  

2015 r. 

W sprawie powierzenia 
Prezydentowi Miasta 

uprawnień do ustalenia 
wysokości opłat  
za korzystanie  

z szaletów miejskich  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Na podstawie tej uchwały Prezydent 
Miasta wydał Zarządzenie nr ON.0050.647.2015.GM z 28 sierpnia 2015 roku,  
ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Bielsku-Białej. 
Zgodnie z zarządzeniem opłata za korzystanie z szaletu miejskiego wynosi 1 zł. 
Uchwała jest realizowana na bieżąco. W 2019 roku z tytułu opłat za korzystanie  
z szaletów pobieranych na podstawie ww. zarządzenia, uzyskano 35.134,50 zł brutto. 
Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

GM 
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X/156/2015   
25 sierpnia  

2015 r. 

W sprawie 
współdziałania  
z jednostkami 

samorządu 
terytorialnego w celu 

wspólnego 
przygotowania  

i realizacji projektu pod 
nazwą „Podniesienie 
jakości, dostępności 

oraz zwiększenie 
wykorzystania 

administracyjnych 
zasobów mapowych 

subregionu 
południowego 
województwa 

śląskiego” 
współfinansowanego 

ze środków 
Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

 Zakończono i odebrano prace związane z zadaniem o nazwie „Wykonanie 
cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych, 
opracowanie numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy wraz  
z dostarczeniem aplikacji desktopowej do zarządzania zdjęciami ukośnymi  
i serwisu internetowego, do publikacji zdjęć ukośnych”, które zostały 
zrealizowane w ramach  umowy numer 452/2017 z 16 sierpnia 2017 r.  
z firmą MGGP Aero Sp. z o.o. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów za kwotę 
94 203,24 zł. Aneksem nr 1 do umowy nr 452/2017 z 16 sierpnia 2017 r. 
zmieniono termin zakończenia prac z dnia 19 marca 2018r. na dzień  
30 sierpnia 2018 r. Prace odebrano 22 października 2018 r.  

 Zakończono i odebrano prace na „Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz 
danych ewidencji gruntów i budynków/rejestru cen i wartości nieruchomości 
(EGiB/RCiWN), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 
1:500–1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
(GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) wraz  
z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu 
PZGiK, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie 
metadanych”. W dniu 21 maja 2018r. podpisano umowę nr 308/2018 z TUKAJ 
MAPPING CENTRALE EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  
przy ul. Odrzańskiej 7 na kwotę 8 425 500,00 zł. Protokół końcowego odbioru 
prac podpisano 12 lutego 2020 r. 

 Zakończono i odebrano dostawy z tytułu umowy na „Zakup sprzętu 
informatycznego i oprogramowania” dla wszystkich trzech zaplanowanych 
części zamówienia. Dostawę macierzy dyskowej zrealizowała firma Advanced 
Business Sp. z o.o. ul. Płk. S. Dąbka 8, 30-732 Kraków, na podstawie umowy 
nr 376/2018 z 6 lipca 2018 r. za kwotę 107 010,00 zł, na dostawę  
45 zestawów komputerowych zrealizowała firma CT ALFA Sp. z o.o.  
ul. Sikorskiego 9. 66-200 Świebodzin na podstawie umowy 58/2019  
z 24 stycznia 2019 r. za kwotę 293.355,00 zł, a dostawę skanerów 
zrealizowała firma DKS Sp. z o.o. ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale na 
podstawie umowy nr 359/2019 z 20 grudnia 2019 r. za kwotę 67.896,00 zł.  

 Zakończono i odebrano prace na modernizację systemów informatycznych 
i budowę e-usług. Umowę realizowała firma Systherm Info Sp. z o.o.  
ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań za kwotę brutto: 298.000,00 zł. Protokół 

GK 
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końcowego odbioru prac podpisano 3 września 2019 r. 
Miasto Bielsko-Biała odebrało wszystkie prace i dostawy zaplanowane i zlecone  
w ramach opisywanego projektu. W ramach projektu pozostało do zapłaty 
wynagrodzenie dla inspektora nadzoru. Zgodnie z umową wynagrodzenie zostanie 
wypłacone po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru w ramach projektu (przez 
ostatniego partnera). 
Termin zakończenia całego projektu w związku z niezakończeniem prac przez 
partnerów projektu został przedłużony do stycznia 2021 roku. Realizacja uchwały -  
w toku. 

X/160/2015   
25 sierpnia  

2015 r. 
Zmiana: 

XXXVII/742/2018 
27 lutego 2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

ozn. jako dz 60/8 
położonej 

w Bielsku-Białej przy  
ul. Wyspiańskiego 8a 

na rzecz użytkowników 
wieczystych 

nieruchomości  
ozn. jako dz. 1276. 

W dniu 18 stycznia 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 208/2019. MGR 

X/165/2015 
25 sierpnia  

2015 r. 

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia Studium 
uwarunkowań  

i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Bielska-Białej. 

Procedura po dwukrotnym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu. Aktualnie  
są rozpatrywane uwagi do projektu Studium. 

BRM 
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XI/175/2015 
22 września 

2015 r. 
Zmiana: 

X/188/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad 

ponoszenia 
odpłatności za pobyt  

w mieszkaniach 
chronionych. 

Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o decyzję 
administracyjną. Na terenie Miasta funkcjonuje aktualnie 9 lokali, posiadających 
status mieszkań chronionych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi  
7 mieszkań chronionych (4 treningowe i 3 wspierane). Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Podkowa” prowadzi 2 mieszkania chronione treningowe. W 2019 r.  
z pomocy w formie mieszkania chronionego skorzystało ogółem 56 osób, w tym  
36 osób odpłatnie. Z mieszkań chronionych prowadzonych przez MOPS skorzystało 
48 osób, w tym 28 osób odpłatnie. Natomiast w mieszkaniach chronionych 
prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa" wsparcie 
otrzymało 8 osób, wszystkie odpłatnie. 

MOPS, 
ŚDS 

„Podkowa" 

XI/176/2015  
 22 września 

2015 r. 

W sprawie Podjęcia 
działań zmierzających 
do zbycia przez Gminę 
Bielsko-Biała udziałów  

w PK „Therma”  
Sp. z o.o. z/s  

w Bielsku-Białej . 

Realizacja uchwały zawieszona. 
W 2019 r. nie podejmowano działań zmierzających do zbycia udziałów przez Gminę. 
 

RG 

XI/177/2015 
22 września 

2015 r. 

W sprawie powierzenia 
Prezydentowi Miasta 

Bielska-Białej 
przygotowania projektu 

uchwały regulującej 
zasady i warunki 

sytuowania obiektów 
małej architektury, 
tablic reklamowych  

i urządzeń 
reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich 
gabaryty, standardy 

jakościowe oraz 
rodzaje materiałów 

budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane. 

Kontynuowana była inwentaryzacja wydanych przez wydział Urbanistyki  
i Architektury pozwoleń na budowę urządzeń reklamowych z lat 1997-2019 r. Prace 
nad elektroniczną wersją zbiorczego wykazu dobiegają końca. 
W maju i czerwcu br. odbyły się 2 spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta  
na których przyjęto treść uchwały do dalszego procedowania. 
W grudniu Biuro Rozwoju Miasta zobowiązało się do skierowania projektu uchwały do 
konsultacji wewnętrznych w Urzędzie Miejskim, zgodnie z przyjętą przez Prezydenta 
Miasta procedurą. 
Aktualnie zakończyły się prace projektowe nad treścią ww. uchwały. 
Opracowywany był także roboczy przewodnik graficzny po projekcie uchwały. Prace 
nad  przewodnikiem dobiegają końca. 

UA 
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XIII/201/2015 
24 listopada 

2015 r. 

W sprawie określenia 
wysokości stawek 

podatku od środków 
transportowych. 

Uchwała ta stanowi podstawę do pobierania podatku od środków transportowych  
w 2019 r. od 332 osób fizycznych oraz 163 osób prawnych. Podatek ten jest płatny 
bez wezwania w dwóch ratach. Wpływy ogółem z tego tytułu na dzień  
31 grudnia 2019 r. wynoszą 6.087.947,72 zł. 

DB 

XIII/205/2015 
24 listopada 

2015 r. 

W sprawie 
wprowadzenia 

możliwości składania 
deklaracji na podatek 

od środków 
transportowych za 
pomocą środków 

komunikacji 
elektronicznej. 

Realizowana na bieżąco. DB 

XIII/211/2015 
24 listopada 

2015 r. 

W sprawie określenia 
stref cen (stawek 

taryfowych) 
obowiązujących przy 

przewozie osób  
i ładunków taksówkami 

na terenie miasta 
Bielska-Białej. 

Realizowana na bieżąco przy wydawaniu licencji na przewóz osób taksówką (wydano 
ogółem 102 licencje). DG 

XIII/225/2015 
24 listopada 

2015 r.  
Zmiana: 

XXXII/592/2017  
29 sierpnia  

2017 r. 

W sprawie ustalenia 
składu osobowego 

Rady Seniorów Miasta 
Bielska-Białej. 

W 2019 roku skład osobowy Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej nie uległ zmianie. 
Pierwsza Kadencja Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej upłynęła  
w listopadzie 2019 roku. 

PS 
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XV/251/2016 
9 lutego 2016 r. 

Zmiana: 
XVII/315/2016 

26 kwietnia  
2016 r. 

XXIX/558/2017 
23 maja 2017 r. 

W sprawie określenia 
zasad zwrotu 
wydatków za 
świadczenia  

z pomocy społecznej 
będące w zakresie 
zadań własnych. 

W 2019 r. przyznano 13 zasiłków celowych zwrotnych i określono zasady  
ich zwrotów tj.: 

 5 zasiłków, 50% zwrotu otrzymanej kwoty, 

 5 zasiłków w wysokości 30% zwrotu otrzymanej kwoty, 

 3 zasiłki w wysokości 100% zwrotu otrzymanej kwoty. 
 

MOPS 

XV/253/2016 
9 lutego 2016 r. 

W sprawie ustalenia 
składek członkowskich 
Miasta Bielsko-Biała 

jako członka 
stowarzyszenia  

o nazwie Lokalna 
Organizacja 

Turystyczna "Beskidy." 

Realizacja zgodnie z zapisami. 
Kwota składki członkowskiej w  2019 r.: 70.000,00 zł. 

PM 

XV/255/2016 
9 lutego 2016 r. 

W sprawie przyjęcia do 
realizacji dokumentu " 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej oraz 

Plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii 

(SEAP) dla miasta 
Bielska-Białej 

W miejsce przyjętego wcześniej Uchwałą dokumentu, wprowadzono dokument PGN 
(Plan Gospodarki Niskoemisyjnej), po wprowadzeniu w nim odpowiednich zmian. 
Dokument określa komplet działań i planów miasta zmierzających do ochrony klimatu 
i jakości powietrza. Jest nadal obowiązujący. 

PZE 

XV/269/2016 
9 lutego 2016 r. 

W  sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 

porozumień pomiędzy 
Gminą Bielsko-Biała  
a Gminą Wilamowice 
oraz Gminą Bielsko-
Biała a Gminą Kęty  

w zakresie 
powierzenia 

wykonania zadania 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Porozumienie z gminą Wilamowice 
wygasło. W dniu  2 stycznia 2019 r. zostało podpisane porozumienie  z gminą Kęty. 
Powierzone zadania na mocy porozumienia prowadzi Miejskie Schronisko  
dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. Gmina Bielsko-Biała w 2019 r., uzyskała 
dotację z zawartego porozumienia z Gminą Kęty w wysokości 46.800,00 zł. 
W 2019 r. nie zawarto porozumienia z Gminą Wilamowice. 

GM 
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publicznego 
związanego  

z zapewnieniem opieki 
bezdomnym 
zwierzętom. 

XVI/286/2016 
22 marca 2016 r. 

W sprawie określenia 
wysokości opłaty  

za pobyt w Ośrodku 
Przeciwdziałania 

Problemom 
Alkoholowym  

w Bielsku-Białej. 

Uchwała stanowi, iż opłata za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym wynosi 295 złotych. 
W 2019 r. w OPPA do wytrzeźwienia doprowadzono i zatrzymano 7647 osób (w tym 
2821 bielszczan), z tego 6706 mężczyzn (w tym 2332 bielszczan), 925 kobiet  
(w tym 482 bielszczanek), w tym 16 osób nieletnich (w tym 7 z Bielska-Białej). 

PS, 
OPPA 

XVI/294/2016 
22 marca 2016 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 
614/14, położonej  

w Bielsku-Białej przy 
ulicy M. Konopnickiej 

__ na rzecz 
użytkowników 
wieczystych 

nieruchomości  
ozn. jako działka 1209. 

W dniach od 22 lipca do 12 sierpnia 2019 r. zostało wywieszone obwieszczenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu. Pismami z 23 lipca 2019 r. i 2 sierpnia 2019 r. 
poinformowano strony o konieczności doprowadzenia do zgodności treści księgi 
wieczystej w  rzeczywistym stanem prawnym. Pismem z 8 stycznia 2020 r. 
wystąpiono do współwłaścicieli o zajęcie stanowiska w kwestii nabycia udziałów  
w prawie własności nieruchomości. 

MGR 

XVII/306/2016 
26 kwietnia  

2016 r. 

W sprawie 
wprowadzenia opłaty 

prolongacyjnej. 

Uchwała ta obowiązuje od dnia 20 maja 2016 r. i na jej podstawie pobierana jest 
opłata prolongacyjna w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub 
zaległości podatkowej oraz rozłożenia na raty jego zapłaty lub zapłaty zaległości 
podatkowej.  
Na konto urzędu do 31 grudnia 2019 r. wpłynęła kwota 2.105.60 zł. 

DB 
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XVII/314/2016 
26 kwietnia  

2016 r. 
Zmiana: 

X/186/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie nadania 
Statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej  
w Bielsku-Białej. 

Niniejsza uchwała określa w szczególności przedmiot podstawowej  
i dodatkowej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zmiana dot. prowadzenia przez MOPS obsługi finansowej, administracyjnej  
i organizacyjnej Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej 
oraz realizacji zadania zwiększenia dostępności usług transportowych dla osób 
niepełnosprawnych wymagających leczenia stomatologicznego w znieczuleniu 
ogólnym. 

PS, 
MOPS 

XVII/316/2016 
26 kwietnia  

2016 r. 

W sprawie 
ustanowienia 

pomników przyrody  
w Bielsku-Białej  
i wprowadzenia 

zakazów właściwych 
dla tych obiektów. 

Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. 

OS 

XVII/324/2016 
26 kwietnia  

2016 r. 

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  

w rejonie ulic: Górskiej, 
Zawodzie, Jeleniowej, 

Pikowej. 

Plan uchwalony (uchwała Nr XLVI/906/2018 z 14 listopada 2018).  
Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały w całości, rozstrzygnięciem 
nadzorczym. Wobec nie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego uchwała przestała obowiązywać. 

BRM 

XVIII/332/2016 
31 maja 2016 r. 

Zmiana: 
XII/225/2019  

22 października 
2019 r. 

W sprawie trybu 
powoływania członków 
oraz organizacji i trybu 

działania Rady 
Działalności Pożytku 

Publicznego 
 w Bielsku-Białej. 

Uchwała wprowadziła zmiany do trybu powoływania członków oraz organizacji  
i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. 

SO 
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XVIII/335/2016 
31 maja 2016 r. 

Zmiana: 
XXV/472/2017 

31 stycznia  
2017 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 
nieruchomości przy  

ul. K. Brodzińskiego 50 
stanowiących 

własność Miasta  
na prawach powiatu 

Bielsko-Biała. 

W dniu 22 lipca 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 4342/2019. MGR 

XX/374/2016 
30 sierpnia  

2016 r. 

W  sprawie przyjęcia 
"Programu Rodzina 

Plus". 

CEL 1: Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego 
ZADANIE:  
1. Wspieranie rodzin, które znalazły się w wyjątkowej sytuacji, jak również rodzin  
o niskim statusie materialnym, rodzin z niepełnosprawnymi członkami rodziny oraz 
rodzin borykających się z problemem długotrwałego bezrobocia, realizowane będzie  
w szczególności poprzez: 
1.1 Objęcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej dodatkowymi 
świadczeniami finansowymi poprzez zwiększenie kwot dodatków do zasiłku 
rodzinnego (o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 
2003 r. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w celu częściowego pokrycia 
wydatków na utrzymanie dziecka z tytułu: 
1.1.1 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
1.1.2 kształcenia i rehabilitacji dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków 
związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka, 
1.1.3 rozpoczęcia roku szkolnego na częściowe pokrycie wydatków związanych  
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego. 
W okresie sprawozdawczym objęto rodziny dodatkowymi świadczeniami poprzez 
zwiększenie ww. dodatków do zasiłku rodzinnego – opis przy Uchwale  
Nr LIV/1245/2010 z 27 kwietnia 2010r. z późn. zm. (tekst jednolity: Uchwała  
Nr X/183/2019 z 27 sierpnia 2019 r.). 
1.2 Wsparcie rodzin znajdujących się w wyjątkowej sytuacji związanej z narodzinami 
trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu poprzez przyznanie jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.  
W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków o przyznanie jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu. 
1.3 Dożywianie dzieci: 
1.3.1 w placówkach wsparcia dziennego: 

PS 
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W placówkach wsparcia dziennego Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży 
"PARASOL" dożywiono 522 dzieci.  Z dożywiania korzystało również  
17 podopiecznych placówki wsparcia dziennego „SIXT Wam” prowadzonej przez 
MOPS w ramach zadania nr 2 Projektu pn. „Miejskie Centrum Usług 
Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych  
w Bielsku-Białej”, 
1.3.2 w żłobkach, przedszkolach i szkołach w oparciu o ustawę o pomocy społecznej 
oraz stosowny program osłonowy uchwalonych przez Radę Miejską,  
a także z uwzględnieniem podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  
do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin. 
W ramach Uchwały Nr III/20/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku  
lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023 w okresie sprawozdawczym skorzystało 270 osób  
w 249 rodzinach z zasiłku celowego na żywność w związku z podwyższonym 
kryterium do 150%. 
Obecnie dożywianie dzieci odbywa się w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej  
i Uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2018 z 18 grudnia 2018 r.  
W okresie I-XII 2019 r. dożywianiem objęto 510 dzieci, w tym w oparciu  
o w/w uchwałę 1 dziecko. Dożywianie dzieci finansowane było ze środków budżetu 
państwa (165.523 zł) oraz ze środków gminy (155.494 zł). 
CEL 2: Profilaktyka i wspieranie rodzin  
W okresie sprawozdawczym ZPDM "PARASOL" w placówkach wsparcia dziennego 
realizował warsztaty edukacyjne dla rodziców: Wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych;  
A nam się chce; Czas wolny z moim dzieckiem; Moja rodzina; Wzmacniamy więzi 
(liczba spotkań warsztatowych – 17, łączna liczba rodziców biorących udział – 235). 
Ponadto, udzielane były porady opiekuńczo-wychowawcze oraz konsultacje 
psychologiczne dla podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego i ich rodzin. 
(Pomoc pedagogiczna: - liczba rodzin: 391, - liczba dzieci: 522. Pomoc 
psychologiczna: - liczba rodziców: 65 - liczba dzieci: 157.) 
ZADANIA:  
1. Możliwość zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dzieci, 
młodzieży i ich rodzin oraz zaspokojenie potrzeb opieki nad uczniami w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych, realizowane będzie w szczególności poprzez: 
1.1 Organizowanie ogólnodostępnych imprez masowych sportowych i kulturalnych, 
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umożliwiających mieszkańcom aktywny wypoczynek. 
Ogólnodostępne imprezy dla mieszkańców Miasta Bielska-Białej w 2019 r. 
organizowane były również przez: 

 Miejski Dom Kultury, tj. koncerty zespołów wokalnych  
i tanecznych, konkursy recytatorskie, wystawy i konkursy malarstwa dla ruchu 
amatorskiego, wystawy fotograficzne, 

 Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tj. m. in. 4 turnieje tenisa stołowego 
Grand Prix Bielska-Białej dla dzieci i dorosłych, Mistrzostwa Miasta  
Bielska-Białej w Biegach Górskich – Bieg Zbója, 4 biegi na orientację „Bielsko-
Biała Nocą, turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej i koszykówki, zawody pływackie 
dla bielskich szkół, sztafetę pływacką – „Płyniemy do Rzymu”, turniej piłki nożnej 
„Przedszkoliada”, bieg „Polska Biega”, Mistrzostwa Miasta „Rakietka deska”, 
zawody modeli samochodów elektrycznych RC, Akcja „Zima w mieście” i „Lato  
w mieście na sportowo” oraz imprezy cykliczne i warsztaty: Bielsko-Bialska 
Amatorska I i II Liga Tenisa Stołowego 22 drużyny, treningi przygotowujące  
do Biegu Fiata, „Wiosna na Orliku” – zajęcia dla seniorów - nordic walking, piłka 
nożna, lekkoatletyka, warsztaty nauki jazdy na łyżwach i na rolkach. BBOSiR był 
również współorganizatorem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej – U-20 i mety 
Tour de Pologne, oraz wystawy modeli „Kolej w miniaturze”. 

 Książnicę Beskidzką: 

  organizowanie bezpłatnych zajęć w czasie wypoczynku zimowego i letniego 
dla dzieci i młodzieży z terenu miasta poprzez realizację akcji „Ferie  
w bibliotece” i „Wakacje w bibliotece”, a także bieżącą działalność kulturalno-
edukacyjną. W 2019 r. odbyło się 2.995 imprez dla dzieci i młodzieży,  
w których wzięło udział 53.440 uczestników. 

  umożliwienie bezpłatnego dostępu do imprez kulturalno-edukacyjnych 
odbywających się w Książnicy Beskidzkiej, m.in. spotkań autorskich, 
wykładów, odczytów, wystaw, promocji książek, konkursów itp. W 2019 r.  
w 899 imprezach wzięło udział 103.921 osób.  

1.2 Realizacja szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych.  
W okresie 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. realizowany jest Projekt “Szkoła 
równych szans” skierowany jest do 10 szkół publicznych realizujących podstawę 
programową kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bielsko-Biała oraz do 632 uczniów tych placówek (339 dziewczynek).  
W projekcie założono również udział 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami 
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edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Cel główny: Wzrost 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 632 uczniów i uczennic 
uczęszczających do placówek edukacyjnych w Bielsku-Białej oraz podniesienie 
efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki  
i stworzenie w 10 szkołach objętych projektem ( SP 4, SP 9, SP 28, SP 29, SP 32,  
SP 38 w ZSSiO, I LO, II LO, IV LO, VI LO w ZSO AK) warunków dla nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu.  
W ramach przedmiotowego projektu w szkołach przewidziane są działania 
ukierunkowane na poprawę jakości i efektywności edukacji poprzez:  
- kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo 
edukacyjno - zawodowe dla uczniów, 

- tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu  
-wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów 
matematycznych lub przyrodniczych. 

Do końca roku 2019 zrealizowano łącznie 3009 godzin zajęć. 
Ponadto, nauczyciele realizowali zajęcia pozalekcyjne w ramach zadań szkoły. 
1.3 Prowadzenie różnych form zajęć na wyższym poziomie, rozwijających zdolności  
i talenty dzieci, szczególnie z rodzin, które nie są w stanie zorganizować ich swoim 
dzieciom odpłatnie.  
W 2019 roku placówka Ognisko Pracy Pozaszkolnej w B-B realizowało zajęcia 
artystyczne w ramach zajęć pozaszkolnych, które były dla dzieci ciekawszą 
alternatywą spędzenia wolnego czasu. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. placówka 
prowadziła 48 kół zainteresowań, w których odbywały się zajęcia wokalno-taneczne, 
taniec jazzowy, zajęcia prowadziła kapela regionalna, zajęcia odbywały się  
w ramach koła rzeźbiarskiego, modelarstwa lotniczego, zajęcia prowadził klub 
literatów, koło dekoratorskie, poetyckie, teatralne, klub miłośników sztuki, koło 
publicystyczne, gier ruchowych, koło gitarowe, trzy kółka językowe, dwa koła 
komputerowe oraz koło plastyczne. Na zajęcia uczęszczało 673 dzieci. 
Podopieczni z placówek wsparcia dziennego wchodzących w skład ZPDM "Parasol" 
brali udział w cyklicznych imprezach sportowych: X Turnieju Tenisa Stołowego 
TopSpin; VII Meczu Siatkówki pod hasłem „Mądrze, zdrowo, na sportowo”; XV 
Międzyświetlicowej Olimpiadzie Sportowej. W ww. placówkach realizowane były 
autorskie programy edukacyjne: Na sportowo i zdrowo; Żyj zdrowo i aktywnie; 
Podskocz, pograj, popływaj, zdrowie zdobywaj; Teoria i praktyka aktywności 
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fizycznej; Reymonta na sportowo; Mały podróżnik; Ruch i zdrowie, Mam to w głowie; 
Szlachetne zdrowie; Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień; Szlachetne zdrowie; 
Nasz zakątek uśmiechu; Apetyt na zdrowie; Prawidłowe odżywianie sposobem  
na zdrowie; Przepis na klub; Dbaj o zdrowie; Żyjmy zdrowo. 
Realizowano również autorskie programy edukacyjnych z zakresu rozwijania 
zdolności i zainteresowań dzieci: Moje ręce i coś więcej W poszukiwaniu talentów; 
Kuźnia talentów; Gliniarnia; Kreatywne dzieci; Przygoda z teatrem; Ekofajni 
coolturalni; I we mnie jest dusza artysty; Spotkania z wyobraźnią; Krzewienie wiedzy; 
Dzień twórczości; W krainie sztuki i kultury; Poszerzam swoje horyzonty; Więcej wiem 
lepiej rozumiem; Sztuka tu i teraz; Sprawne ręce. 
Ponadto, podopieczni z Placówek Wsparcia Dziennego brali udział w cyklicznych 
imprezach aktywizujących i kulturalnych m.in.: 
- Dni Wapienicy w ramach współpracy Koalicji Mieszkańców Dzielnicy, 
- XI Festiwalu Miast Partnerskich w ramach współpracy z Wydziałem Promocji Miasta 
UM, 
- Beskidzkim Festiwalu Nauki i Sztuki w ramach współpracy z ATH, 
- Czysta Wapienica w ramach Akcji Sprzątania Świata, 
- Pikniku „Bądź zdrów” – w ramach współpracy z Radą Osiedla Złote Łany, 
- spotkaniu świątecznym, przedstawieniu jasełkowym, obchodach Dnia Babci  
i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Mikołajek. 
Dodatkowo, w ramach projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-
Białej”, dzieci uczestniczyły w zajęciach w pracowni szycia zabawek, zwariowanej 
pracowni sztuki, filmowania emocji, a także zajęciach tanecznych. 
W ramach projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój 
międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” 17 dzieci – podopiecznych 
Placówki Wsparcia Dziennego „SIXT Wam” korzystało z opieki pedagogicznej, 
pomocy psychologicznej, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego w obszarze 
kultury, edukacji, sportu i rekreacji.  
W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” MOPS 
realizuje Program Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży z obszarów 
zdegradowanych Bielska-Białej, tj. zamieszkujących na terenie I oraz II strefy PROM, 
w ramach którego prowadzone są zajęcia taneczne, warsztaty szycia zabawek, 
„Zwariowana pracownia sztuki” i „Filmowanie emocji” (40 osób). 
1.4 Stworzenie szerokiego wachlarza ofert rekreacyjnych dla rodzin m.in. poprzez 
tworzenie nowych oraz modernizację i doposażenie istniejących: 
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1.4.1 terenów rekreacyjnych i placów zabaw 
W roku 2019 zrealizowano następujące inwestycje:  
- zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Zdrojowej, ul. św. Anny  

w Bielsku-Białej na cele rekreacyjne obejmujące budowę ścieżek spacerowych, 
rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z montażem ogrodzenia , boiskiem do 
gry w boule, i elementy małej architektury 612 744,53 zł, inwestycja zakończona  
w 2019 r.  

- przebudowa terenu miejskiego (ogrodu jordanowskiego) przy ul. Zielonej  
w Bielsku-Białej na integracyjny plac zabaw "Szósty zmysł - nakłady w 2019 r. -  
5.025.284,83 zł w 2020 ok. 1.103.000 zł.  

Ponadto, w ramach Budżetu obywatelskiego zrealizowano: 

 na Osiedlu Bielsko Południe: Osiedle nasze w pełnej klasie czyli Zielona łąka przy 
ul. Żywieckie Przedmieście, wykonano prace: uporządkowanie terenu - prace 
ziemne, wysianie łąki kwietnej, wykonanie ogrodzenia z drewnianych palików 
połączonych sznurem konopnym, montaż tablicy oraz ławki w formie fali - odbiór: 
26 września 2019 r. - inwestycja na kwotę 102.994,59 zł, 

 na Osiedlu Biała Wschód: Modernizacja ogródka jordanowskiego  
przy ul. Wyzwolenia (zakup, dostawa i montaż zestawu 2 szt. rowerów na USB  
wraz z nawierzchnia bezpieczną) - odbiór 13 listopada 2019 r. – inwestycja  
na kwotę 14 145 zł,  

 na Osiedlu Biała Krakowska: "Budowa placu zabaw dla dzieci Biała Lipnicka" - 
teren pomiędzy ul. Lipnicką a ul. E. Dembowskiego - odbiór: 19 listopada 2019 r. - 
inwestycja na kwotę 119.700 zł, 

 na terenie Aeroklubu w Bielsku-Białej wykonano "Lotniczy Plac Zabaw" - odbiór: 
01 października 2019 r. - inwestycja na kwotę 23 368,20 zł 

 na Osiedlu Polskich Skrzydeł: „Strefa aktywności fizycznej dla osób dojrzałych - 
teren przy ulica Ikara" - odbiór: 22 listopada 2019 r. - inwestycja na kwotę  
97 034,40 zł, 

 na Osiedlu Beskidzkie: wykonano - Plac Zabaw dla dzieci niepełnosprawnych 
teren przy ul. Babiogórskiej - odbiór: 29 lipca 2019 r. – inwestycja na kwotę  
181 300,00 zł, 

 na Osiedlu Mikuszowice Krakowskie - "Rozbudowa placu zabaw i siłowni  
w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla 
Przedszkola nr 33, Szkoły Podstawowej nr 24 i Parafialnego KS "Barbara" - teren 
przy ulicy Zajęczej" - odbiór: 5 lipca 2019 r. – inwestycja na kwotę 84.249,60 zł, 
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 na Osiedlu Straconka – „Zagospodarowanie terenu zielonego na cele sportowo-
rekreacyjne w Straconce – Zielony Zakątek – teren przy ul. Górskiej” – odbiór 
inwestycji: 7 maja 2019 r.  – inwestycja na kwotę 27.900,00 zł, 

 na Osiedlu Straconka - zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjne  
w Straconce oraz zakup dla Filli Książnicy Beskidzkiej - Biblioteki 
 w Straconce książek, urządzeń, materiałów - teren przy ulicy Rajdowej" - odbiór: 
25 czerwca 2019 r. – inwestycja na kwotę 94.790,00 zł, 

 na Osiedlu Lipnik: wykonano "Plac zabaw dla dzieci i fitness "pod chmurką"- "POD 
GAIKAMI" - teren przy ul. ks. Brzóski - odbiór: 4 czerwca 2019 r. – inwestycja na 
kwotę 57.076 zł, 

 na Osiedlu Biała Północ - wykonano urządzenia zabawowe przy placu zabaw dla 
dzieci starszych dzieci i młodzieży oraz punkt ćwiczeń - teren przy ul. Krausa  
i Chłopickiego - odbiór: 8 lipca 2019 r. – inwestycja na kwotę 91.560 zł. 

1.4.2 osiedlowych i przyszkolnych boisk sportowych. 
Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych  
w Bielsku- Białej” w 2019 roku: 

 Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz skoczni do skoku w dal 
przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Antoniego Osuchowskiego 8. Łączny koszt 
boiska 605.038,74 zł w tym: 2018 r. - 241.664,96 zł, 2019 r. - 363.373,78 zł. 

 Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9  
ul. Władysława Broniewskiego 23 na łączną kwotę 388 848,87 zł. 

 Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz skoczni w dal przy 
Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 - ul. Maksyma Gorkiego 7, na kwotę  
631.461,57 zł. 

 Wykonano oświetlenie i system monitoringu wizyjnego na terenie boiska 
wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 
przy ul. Wyzwolenia 343 w Bielsku-Białej, na łączną kwotę 94.610,01 zł. 

Ponadto, w ramach Budżetu obywatelskiego wykonano modernizacje boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej  
pl. M. Lutra 7. Całość zadania 479.427,12 zł w tym: w 2018 r. 221.400,00 zł,  
w 2019 r. 258.027,12 zł. 
1.5 Dalsze stosowanie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień umożliwiających 
większy dostęp do oferty przygotowanej przez instytucje kultury i sportu. 
Galera Bielska BWA  
- większość wydarzeń artystycznych organizowanych przez Galerię jest bezpłatna,  
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są to m.in.: wykłady, wystawy, spotkania autorskie, wernisaże, projekcje filmów. 
Bielskie Centrum Kultury 
- wydało ok. 3.000 bezpłatnych biletów dla najuboższych rodzin na koncerty  

w wykonaniu Orkiestry Telemanna (Muzyczna Ballada Europy), 744 szt. 
bezpłatnych biletów na koncerty organizowane przez Bielskie Centrum Kultury m.in. 
dla osób: z domów opieki, domów pomocy ze Związku Kombatantów, 
Duszpasterstwa Osób Niewidomych, Fundacji Aktywności Społecznej „Złote Łany” 
oraz sprzedano 2564 szt. biletów ulgowych dla osób starszych na koncerty  
w wykonaniu Orkiestry Telemanna. 

1.6 Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z terenu 
Miasta przez placówki oświatowe, jednostki kultury i sportu, jednostki pomocy 
społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty. 
W 2019 roku na dofinansowanie wypoczynku zimowego w budżecie Miasta 
przeznaczono kwotę: 227.802,75 zł.  
Dofinansowaniem objęto: 
- placówki oświatowe tj.: szkoły podstawowe (10), szkoły ponadgimnazjalne (2). 
Ww. placówki otrzymały dofinansowanie w kwocie 170.572,39 zł.  
Dofinansowanie objęło: dożywianie, bilety MZK, PKS, PKP, wynajęcie autokaru, 
noclegi, bilety wstępu do kina, muzeum, na basen, itp. oraz zapewnienie kadry 
wychowawców.  
12 złożonych wniosków dotyczyło organizacji ferii w formie stacjonarnej, 1 w innej 
formie (wycieczka górska). Z wypoczynku w placówkach oświatowych skorzystało 
1.132 uczniów. 
- inne jednostki miejskie - dofinansowanie w kwocie 57.230,36 zł.  
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” – 13.318,87 zł – dofinansowanie 
wypoczynku w 11 placówkach (w tym: 3 Świetlicach Socjoterapeutycznych,  
7 Świetlicach Środowiskowych i w Klubie Młodzieżowym).  
Na terenie placówek odbywały się zajęcia tj. zawody sprawnościowe, gry sportowe, 
zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, wewnętrzne konkursy 
plastyczne, seanse filmowe, gry i zabawy stolikowe, zajęcia z komputerem, zajęcia 
relaksacyjne, zajęcia z wykorzystaniem książek i czasopism, konkursy i quizy 
edukacyjne. 
Ponadto zorganizowano: X Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego „TOPSPIN”. 
Liczba uczestników wypoczynku – 291 osób.  
Miejski Dom Kultury – 27.016,90 zł – dofinansowanie zimowisk prowadzonych  
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w 9 placówkach. Program zajęć obejmował: wycieczki autokarowe połączone  
ze zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc: Chlebowa Chata w Górkach Wielkich, Micro 
Centrum Nauki w Świnnej, Muzeum Flory i Fauny w Jaworzu, udział w kuligach  
w Wiśle, Jaworzu, zabawy rekreacyjne w Klubie Fitness, w Sali Zabaw, wyjścia  
na spektakle do Teatru Lalek Banialuka („Smacznego panie wilku”), do kina Cinema 
City, na wystawy do bielskich galerii, warsztaty artystyczne organizowane  
w poszczególnych placówkach, jak i poza nimi: archeologiczne, terapeutyczne, 
ceramiczne, plastyczne, taneczne (hip-hop, tańca towarzyskiego), teatralne, wokalne, 
warsztaty klubu kreatywnego inżyniera oraz gier planszowych, warsztaty gitarowe, 
dogoterapia, warsztaty „FloJaMo”, wyjścia do Teatru Banialuka, Kina Helios.  
Dzieci uczestniczące w zimowiskach otrzymywały gorący posiłek w postaci obiadu lub 
drugie śniadanie, w zależności od czasu pobytu na zajęciach.  
W wypoczynku uczestniczyło: 572 dzieci. 
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 3.198 zł  
Zrealizowano: wyjazdy na narty, zabawy w sali zabaw, zajęcia w kręgielni, wyjścia  
do kina, wyjścia na basen, na lodowisko, zimowisko w Węgierskiej Górce, wycieczki 
na Szyndzielnie. 
Ogółem w zorganizowanym przez placówkę wypoczynku uczestniczyło  
31 wychowanków.  
Książnica Beskidzka – 5.000,00 zł - dofinansowanie zajęć dla dzieci spędzających 
ferie zimowe w mieście, których celem było rozwijanie zainteresowania dzieci słowem 
pisanym, kształtowanie nawyku dbałości o poprawność językową oraz dobra zabawa 
w czasie ferii. 
Zajęcia w formie indywidualnej i zbiorowej prowadzone były w gmachu głównym 
Książnicy Beskidzkiej oraz w jej 18-tu filiach. Spotkaniom towarzyszył konkurs  
pn. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”. Ogółem w zajęciach wzięło udział 1.289 
dzieci. 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 8.696,59 zł - dofinansowanie 
ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. W okresie ferii zimowych 
zorganizowano: Mistrzostwa w wieloboju łyżwiarskim, Turnieje piłki nożnej, Turnieje 
koszykówki, Grand Prix Bielska-Białej w tenisie stołowym, Warsztaty: nauki pływania, 
nauki jazdy na łyżwach, nauki jazdy na nartach, nauki samoobrony  
dla dziewcząt i pań, tenisa stołowego, koszykówki. 
Łącznie w warsztatach i zawodach prowadzonych przez BBOSiR wzięło udział  
556 uczestników.  
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- Bilety feryjne na obiekty sportowe:  
BBOSiR na okres ferii zimowych wprowadził dla dzieci i młodzieży szkolnej tzw. bilet 
feryjny w cenie 2 zł na Lodowisko i w cenie 4 zł za 1h na Krytą Pływalnię „Troclik” 
Dopłaty do biletów feryjnych wyniosły: 14.990  zł., w tym: 
- na lodowisko „Orlik” - 3.946 ilość ulg – 7.892  zł, 
- na pływalnię „Troclik”: 2.366 szt. x 3 zł dopłaty = 7.098,00 zł. 

Ze zorganizowanych form wypoczynku (zimowiska, obozy, zajęcia stacjonarne) 
skorzystało 3871 dzieci. Niezależnie od tego dzieci spędzające ferie w mieście 
korzystały z zajęć ogólnodostępnych oferowanych przez Książnicę Beskidzką oraz 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W 2019 r. na dofinansowanie wypoczynku letniego przeznaczono kwotę:  
1.006.820,51 zł. 
Dofinansowaniem objęto: 
- organizacje działające w sferze pożytku publicznego. Dotacje w ramach 
ogłoszonego Konkursu Ofert uzyskało 20 podmiotów, wszystkie oferty dotyczą form 
wyjazdowych(kolonie, obozy harcerskie, obozy sportowo-rekreacyjne i zdrowotne). 
Na dofinansowanie wypoczynku letniego zorganizowanego przez organizacje 
pozarządowe zaplanowano kwotę 430.000,00 zł. Dofinansowanie obejmowało m.in. 
dożywianie, transport, bilety wstępu, wynajęcie sprzętu, zakup materiałów do zajęć, 
zatrudnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej i instruktorskiej. Z wypoczynku 
letniego realizowanego przez organizacje pozarządowe skorzystało 1.018 osób. 
- placówki oświatowe tj.: szkoły podstawowe (10 wniosków) oraz jedna szkoła 
ponadpodstawowa. Ww. placówki otrzymały dofinansowanie w kwocie 229.724,50 zł. 
Dofinansowanie objęło: dożywianie, bilety MZK, PKS, PKP, wynajęcie autokarów, 
bilety wstępu do kina, muzeum, sal zabaw, na basen itp. oraz zapewnienie kadry 
wychowawców i kierowników wypoczynku. 10 złożonych wniosków dotyczyło 
organizacji wakacji w formie półkolonii, 1 w formie wyjazdowej. Z wypoczynku  
w placówkach oświatowych skorzystało 1.007 uczniów. 
- inne jednostki miejskie, które poza środkami własnymi dodatkowo otrzymały kwotę 
347.096,01 zł., na wzbogacenie swojej oferty. 
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” – dofinansowano wypoczynek 
organizowany w 11 placówkach (7 świetlicach środowiskowych, 3 świetlicach 
socjoterapeutycznych i klubie młodzieżowym). Poza stacjonarnymi zajęciami 
świetlicowymi zorganizowane zostały: wycieczki m.in. w Pieniny, do Zakopanego, 
wycieczki górskiej na Rysiankę oraz do Pszczyny, XV Międzyświetlicowej Olimpiady 
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Sportowej, wyjścia na kręgielnię oraz do kina, korzystanie z sal i placów zabaw, 
wyjścia na lody, wyjścia na krytą pływalnię i baseny otwarte. Ponadto 3 placówki 
(Świetlica „Iskierka” ul. Wapiennej 44, Świetlica „Fabryka Marzeń” pl. Fabryczny 1, 
Świetlica „Kraina Narnii” ul. Reymonta) w godzinach od 8.00 do 16.00 oferowały 
opiekę dla dzieci nie będących podopiecznymi placówek. Organizowano zajęcia 
artystyczne, sprawnościowe, sportowe i edukacyjne.  
Z wypoczynku letniego organizowanego przez „PARASOL” skorzystało ogółem  
250 osób. 
Wydatkowano na ten cel: 126.672,77 zł   
Miejski Dom Kultury – w ramach Akcji Lato 2019 zorganizowane zostały półkolonie 
dla dzieci i młodzieży w 10 placówkach (8 domach kultury i 2 świetlicach).  
Liczba uczestników: 1.174 dzieci w formie zajęć stacjonarnych  
i otwartych warsztatów artystycznych dla 1130 dzieci. Program półkolonii obejmował: 
wycieczki wyjazdowo-edukacyjne (Leśny Ogród w Milówce, Dream Park w Ochabach, 
Planetarium w Chorzowie, Zagroda Żubrów w Pszczynie i inne); zajęcia sportowo-
rekreacyjne, wycieczki piesze, ogniska, wyjścia na pływalnie,  
na gokarty, na ścianki wspinaczkowe; udział w warsztatach: plastycznych, 
ceramicznych, teatralnych, wokalnych, wykonywania świec zapachowych, mydełek, 
malowania na szkle oraz ozdabiania drewnianych zabawek, udział w spektaklach 
teatralnych, seansach filmowych i wystawach na terenie miasta. Wydatkowano  
na ten cel: 99.983,10 zł 
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: 
- Dom Dziecka ul. Pocztowa 24 - wyjazd nad morzem do Grzybowa  
i do Kątów Rybackich, do Krasnogrodu oraz do Gródka nad Dunajcem. Ponadto  
w oparciu o bazę rekreacyjno–sportową miasta dla podopiecznych, którzy przebywali 
w placówce organizowano m.in. wyjścia do kina, sal zabaw,  
na kręgielnię, na Dębowiec oraz Błonia. Zorganizowano także wycieczki wyjazdowe 
do Chorzowa czy ogrodów Kapias w Goczałkowicach. Z wypoczynku skorzystało  
15 wychowanków placówki. 
- Dom Dziecka ul. Lompy 9 - zorganizowano obóz wypoczynkowo- terapeutyczny  
w Jastrzębiej Górze oraz kolonie w Grzybowie. Ponadto wychowankowie korzystali  
z bazy rekreacyjnej oraz oferty kulturalnej miasta. Z wypoczynku skorzystało  
10 wychowanków placówki. 
- Pogotowie Opiekuńcze ul. Lompy 7 - dla dzieci pozostających na czas wakacji  
w placówce zorganizowano liczne atrakcje: m.in. wycieczkę krajobrazową do Brennej, 
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wycieczki górskie na Szyndzielnię, Klimczok, Czantorię, Skrzyczne, Równice oraz 
wycieczkę do Geo Parku w Glince.  Na terenie miasta  wychowankowie korzystali  
z kina, kąpielisk miejskich itp. Z wypoczynku skorzystało 4 wychowanków placówki. 
- Pl. Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”: wycieczki rowerowe, wyjścia  
do kina, kręgielni, kąpielisk miejskich, warsztaty a także udział w innych zajęciach 
rekreacyjno sportowych organizowanych przez BBOSiR. 
Z wypoczynku skorzystało 4 wychowanków placówki. Wydatkowano  
na ten cel: 31.802,00 zł 
Książnica Beskidzka - dofinansowanie zajęć dla dzieci spędzających wakacje  
w mieście pod nazwą „Polubić Moniuszkę”. Zajęcia odbywały się w lipcu i sierpniu 
zgodnie z zainteresowaniem po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny  
w poszczególnych placówkach. Głównym tematem spotkań były książki. Zajęcia  
te połączone były z formami plastycznymi oraz wykorzystaniem literatury i środków 
audiowizualnych dostępnych w placówkach. Głównym celem programu było 
zorganizowanie czasu wolnego z dobrą literaturą, rozwijanie zainteresowania dzieci 
słowem pisanym oraz dobra zabawa. Program zajęć został zakończony konkursem 
plastycznym pn. „Nie taki dwór straszny”. W zajęciach uczestniczyło 1.869 dzieci. 
Wydatkowano na ten cel: 8.000,00 zł 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji - dofinansowanie organizacji warsztatów  
i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach m.in. nauka pływania, jazda  
na rolkach oraz longboardzie, nauka samoobrony oraz gry w piłkę ręczną plażową, 
zawody w piłce nożnej. 
Ponadto organizowane były m.in. następujące imprezy: Charytatywny turniej piłki 
ręcznej plażowej, Międzynarodowa wystawa makiet kolejowych, Międzynarodowy 
Maraton Zumba Fitness dla Amazonek, Rekreacyjne festyny rodzinne  
na rozpoczęcie, półmetek i zakończenie wakacji, Otwarte Mistrzostwa Miasta Bielska-
Białej w Biegach Górskich. 
W różnych formach zajęć i imprez sportowych uczestniczyło - ok. 6.460 osób. 
Wydatkowano na ten cel: 20.628,14 zł. 
Niezależnie od powyższego BBOSiR wprowadził w okresie letnim BILETY 
WAKACYJNE 
w cenie: 
- 4 zł na Pływalnię „Panorama” (zniżka o 1 zł) 
- 4 zł na Pływalnię „START” ( zniżka o 2 zł) 
- 4 zł/ za 1 h na Pływalnię „Troclik” (zniżka o 3 zł) 
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Ogółem sprzedano 37.243 bilety wakacyjnych  
Wydatkowano na ten cel ogółem: 68.708 zł, z czego 60.010 zł  
to środki przekazane do BBOSiR z budżetu Miasta przeznaczone  
na organizację wypoczynku letniego. 
2. Wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych (rodzinnych domów 
dziecka) oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin, realizowane będzie  
w szczególności poprzez: 
2.1 Zwiększenie rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zastępczym (rodzinnym 
domom dziecka) dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz 
oferty przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do programu dzięki 
wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg, stosowanych przez: 
Posiadacze karty „Rodzina+” w 2019 r. mogli korzystać z ulg w miejskich jednostkach 
organizacyjnych:  
Bielskie Centrum Kultury 
BCK sprzedał 452 biletów ze zniżką - wartość ulg: 16.509,00 zł.  
Miejski Dom Kultury 
MDK udzielił 5491 zniżek o wartości: 165.842,56 zł. 
Galeria Bielska BWA 
Dla posiadaczy karty : „Rodzina+” obowiązuje bezpłatny wstęp na wystawy oraz 
warsztaty.   
Galeria Bielska BWA w 2019 r. sprzedała 16 biletów ze zniżką - wartość ulg 60,00 zł 
(większość wydarzeń artystycznych organizowanych przez Galerię jest bezpłatna). 
Teatr Polski 
Teatr Polski sprzedał 772 bilety ze zniżką - wartość ulg: 17.887,00 zł. 
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana Teatr Lalek Banialuka sprzedał  
1 501 biletów ze zniżką - wartość ulg: 12 877,50 zł. 
Żłobek Miejski 
Z ulgi w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim z tytułu posiadania karty 
„Rodzina +” skorzystało 66 dzieci z 61 rodzin -  wartość ulg: 97.706,25 zł. 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 
Sprzedaż zniżkowych biletów: 
Pływalnie: 
- „Troclik” - 7.763 bilety ze zniżką – wartość ulgi: 41.043,35 zł, 
- „Panorama” - 3.414 biletów ze zniżką – wartość ulgi: 10.729,00 zł, 
- „Start”- 4.677 biletów ze zniżką – wartość ulgi: 22.204,50 zł. 
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Sztuczne lodowiska – 1.934 bilety ze zniżką - o wartości ulgi: 4 228 zł 
Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej 
Sprzedaż zniżkowych biletów: 
- na basen: bilety normalne 14 szt. - wartość ulgi – 49,00 zł 
                  bilet ulgowy 22 szt. – wartość ulgi – 49,50 zł 
                  karnet miesięczny ulgowy 2 szt. – wartość ulgi – 70,00 zł 
                  karnet dwutygodniowy ulgowy 1 szt. - 17,50 zł. 
Ponadto uczestnicy Programu mogli korzystać z rabatów  
101 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy biorą udział  
w Programie jako Partnerzy. Aktualna oferta Partnerów dostępna jest na stronie 
https://bielsko-biala.pl/rodzina-plus 
Ponadto, pracownicy MOPS informowali rodziny wielodzietne i zastępcze (rodzinne 
domy dziecka o możliwości skorzystania z systemu ulg w oparciu o kartę „Rodzina +”.  
2.2 Utrzymanie karty „Rodzina +” jako potwierdzenia uprawnień  
do korzystania z instrumentów, o których mowa w pkt 2.1: 
1.581 rodzin (7.729 osób) posiada kartę "Rodzina+" (stan na 31 grudnia .2019 r.) 
2.3 Promocję ulg skierowanych do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych 
(rodzinnych domów dziecka) m.in. poprzez umieszczenie na stworzonej do tego celu 
stronie internetowej informacji o punktach oferujących ulgi oraz o rodzajach tych ulg, 
jak również promocję Programu poprzez umieszczenie logotypu Programu  
na stronach internetowych podmiotów oferujących ulgi czy zwolnienia. 
Dla potrzeb realizacji Programu Rodzina Plus działa strona internetowa 
https://bielsko-biala.pl/rodzina-plus (do końca listopada 2019 r. - www.rodzinaplus.pl.) 
Na stronie umieszczony jest m.in. Regulamin wydawania kart „Rodzina+”, katalog ulg 
i zwolnień oferowanych przez jednostki i zakłady budżetowe, samorządowe instytucje 
kultury Miasta Bielska-Białej oraz przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu 
„Rodzina+” w roli Partnera.  

2.4.Utrzymanie dodatkowych ulg w przejazdach komunikacją miejską, w postaci: 
2.4.1 weekendowego biletu rodzinnego – w 2019 r. sprzedano 951 biletów 
weekendowych; 
2.4.2 specjalnych biletów ulgowych – w 2019 r. sprzedano 1018 specjalnych biletów 
ulgowych, w tym: bilet na jedną linię – 8 szt., bilet na wszystkie linie - 1010 szt. 
Ponadto, w okresie sprawozdawczym w MOPS o wydanie zaświadczenia ubiegało 
się 53 rodziny. Wydano 98 zaświadczeń na dziecko uprawnione do zasiłku 
rodzinnego 
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2.4.3 „BILETU WOLNEJ JAZDY” – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydał 44 szt. 
BILETÓW WOLNEJ JAZDY, a w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wydał 
445 szt. BILETÓW WOLNEJ JAZDY dla uprawnionych dzieci i młodzieży. 

 
XXI/388/2016 
27 września 

2016 r. 
Zmiana: 

XI/212/2019 
24 września 

2019 r. 

 
W sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży 
zamieszkałej na 

terenie Miasta Bielska-
Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
W uchwale Nr XXI/388/2016 z  27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na 
terenie Miasta Bielska-Białej wprowadzono zmiany: 
- w tytule uchwały w brzmieniu: „w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta 
Bielska-Białej”, 
- w tytule załącznika do uchwały w brzmieniu: ”Lokalny Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej”, 
- w pkt. III odbiorcy programu – załącznika do uchwały w brzmieniu: ”Program 
skierowany jest do dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta  
Bielska-Białej biorących udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz 
zawodowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, osiągających 
jednocześnie wysokie wyniki w nauce”. 

MZO 

XXI/390/2016 
27 września 

2016 r. 
Zmiana: 

XXXVII/720/2018 
23 stycznia  

2018 r. 
III/22/2018 
18 grudnia  

2018 r. 
X/180/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie powołania 
Rady Społecznej 

działającej  
w Beskidzkim Centrum 

Onkologii – Szpitalu 
Miejskim im. Jana 

Pawła II  
w Bielsku-Białej – 

samodzielnym 
publicznym zakładzie 

opieki zdrowotnej  
na kadencję  
2016-2020. 

Obowiązek powołania Rady Społecznej wynika z ustawy z 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej - art. 48. 
W przypadku zaistnienia przesłanek o zmianie składu Rady, przeprowadza się 
postępowanie w trybie jak przy powołaniu. 
Ostatnią zmianą uchwały z 2019 r. odwołano dwóch członków Rady Społecznej  
i powołano dwóch. 

PS 
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XXI/391/2016 
27 września 

2016 r. 

W sprawie uchwalenia 
Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji 
urządzeń 

wodociągowych  
i urządzeń 

kanalizacyjnych  
w Gminie Bielsko-Biała 

na lata 2017-2019. 

Budowa nowych sieci kanalizacyjnych – 25,7 km, w rejonie  
ul. Pod Kasztanem i 13 Zakrętów, Janowickiej, Deszczowej, Zagrody, Barkowskiej, 
Szczerej, Zosi, Klasyków, Gładkiej, Architektów, Braterskiej, Łuczników, Karpackiej, 
Hałcnowskiej, Żywieckiej – rejon Stalownika. 
Budowa nowych sieci wodociągowych – 2,4 km, w rejonie ul. Księży Las, Zuchów, 
Francuskiej. 
Modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych – 2,8 km, m.in. w ul. Żywieckiej, 
Teofila   Lenartowicza, Jutrzenki, Podgórze, Włodzimierza Majakowskiego, Juliana 
Tuwima, Wczasowej, Wschodniej, Waleriana Łukasińskiego, Jaśminowej. 
Modernizacja istniejących sieci wodociągowych - 12,3 km, m.in. w rejonie  
ul. Zagrody,  Relaksowej, Klasyków, Agronomówka, Księży Las, Mieczysława 
Karłowicza, Adama Asnyka, Barkowskiej, Bystrej, Teofila Lenartowicza, Jutrzenki, 
Podgórze, Juliana Tuwima, Jaśminowej, Barkowskiej, Łuczników, Działowej, 
Karpackiej, Szafirowej, Jantarowej, Perłowej, Nowiny, Krakusa, Topazowej, 
Międzyrzeckiej, Dworcowej. 
Modernizacja obiektów związanych z gospodarką ściekową, m.in. : 
- Modernizacja systemu oczyszczania ścieków OS Komorowice - budowa instalacji 
podczyszczania odcieków z  odwirowania osadów. 
Koszt realizacji inwestycji w 2019 r. wyniósł 30.596.000 zł. 

GM 

XXI/392/2016 
27 września 

2016 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 
772/123, położonej  

w Bielsku-Białej  
przy ulicy Mieszka I  

na rzecz użytkowników 
wieczystych 

nieruchomości  
ozn. jako działka 1317. 

Wycena działki w I kwartale 2020 r. MGR 
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XXI/394/2016 
27 września 

2016 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

położonej  
w Bielsku-Białej  

przy ul. Lipnickiej 32 
Obręb 0032 Lipnik. 

W dniu 8 listopada 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 13867/2019. MGR 

XXIII/432/2016 
29 listopada  

2016 r. 

W sprawie określenia 
wysokości stawek 

podatku 
od nieruchomości. 

Uchwała ta stanowiła podstawę do naliczania i pobierania podatku  
od nieruchomości w 2019 r. od 57.599 osób fizycznych i 1.443 osób prawnych. 
Łączne wpływy do 31 grudnia 2019 roku wyniosły 149.136.371,45 zł. 

DB 

XXV/465/2017 
31 stycznia  

2017 r. 
Zmiana: 

V/44/2019 
26 lutego 2019 r. 

XII/223/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad 

ponoszenia 
odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia. 

W ramach realizacji niniejszej uchwały w 2019 r. ustalono odpłatność dla 80 osób  
za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz dla 25 osób za pobyt  
w Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi.  
Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 16 lit. b ustawy z 19 lipca 2019 r.  
o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1690) począwszy od 4 października 2019 r. istnieje możliwość 
nałożenia opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  
w sytuacji, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Opłata ta jednak nie może 
przekraczać 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę  
w rodzinie skierowanej do schroniska, a w przypadku schroniska z usługami 
opiekuńczymi, z uwagi na wyższy koszt usług w takich schroniskach, nie może być 
wyższa niż 50% tego dochodu. Przed wejściem w życie wyżej wymienionego 
przepisu osoby bezdomne skierowane do schroniska dla osób bezdomnych albo 
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ponosiły opłat, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 
przekraczał kwoty kryterium dochodowego. 
Natomiast od 5 października 2015 r. (w związku z nowelizacją ustawy o pomocy 
społecznej) brak decyzji administracyjnej o udzieleniu schronienia w noclegowni 
skutkuje brakiem możliwości ustalenia odpłatności za pobyt w tego typu placówce. 
Odpłatność za korzystanie z usług ośrodków wsparcia, działających w formie 

MOPS 
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dziennego pobytu, tj. Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych  
i Niepełnosprawnych (DDP) przy ul. Sterniczej 8A w Bielsku-Białej ustala się  
w wysokości od 0,5% do 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 100% odpowiedniego kryterium 
dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej, w drodze decyzji 
administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS, po uprzednim przeprowadzeniu 
rodzinnego wywiadu środowiskowego.  
W okresie sprawozdawczym z DDP przy ul. Sterniczej 8A skorzystało  
45 osób. W styczniu 2019 r. Ośrodki Wsparcia znajdowały się w strukturach 
Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej  (w styczniu w ramach ŚCP  
z DDP skorzystało 39 osób, z Klubów Samopomocy skorzystało 113 osób).  
Odpłatność za korzystanie z usług ośrodków wsparcia, działających  
w formie klubów samopomocy, tj. Klubu Samopomocy „Przystań” przy  
ul. Piastowskiej 86 w okresie sprawozdawczym skorzystało 61 osób; Klubu 
Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336D w okresie 
sprawozdawczym skorzystało 55 osób; Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13  
w okresie sprawozdawczym skorzystało 40 osób. W sumie z Klubów Samopomocy 
skorzystało 156 osób. 

XXV/468/2017 
31 stycznia  

2017 r. 

W sprawie Programu 
ochrony środowiska  

w mieście  
Bielsku-Białej na lata  

2017-2020. 

Zgodnie z Uchwałą na bieżąco realizowane są wyznaczone zadania mające na celu 
poprawę jakości środowiska w mieście oraz racjonalne gospodarowanie jego 
zasobami. Realizacja zadań określonych w Programie ochrony środowiska podlega 
ocenie co 2 lata w postaci sporządzania Raportu z wykonanych zadań określonych  
w POŚ. 

OS 

XXVI/481/2017 
28 lutego 2017 r. 

W sprawie zwolnienia  
od podatku  

od nieruchomości 
budynków lub ich 

części oraz gruntów 
związanych  
z muzeami. 

Uchwała od 23 marca 2017 r. stanowi podstawę do zwolnienia  
od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów zajętych  
na muzea. Do 31 grudnia 2019 r. ze zwolnienia skorzystała 1 osoba fizyczna na 
kwotę 2.701,79 zł. 

DB 

XXVI/482/2017 
28 lutego 2017 r. 

Zmiana: 
XXVIII/534/2017 

W sprawie ustalenia 
wysokości opłat za 

pobyt dziecka  
w Żłobku Miejskim  

Pełna odpłatność w Żłobku składa się z opłaty za pobyt oraz opłaty  
za wyżywienie. Ogółem w 2019 r. w placówkach przebywało 239 dzieci. 
W tym okresie: 
- w stosunku do 154 dzieci rodzice/opiekunowie prawni ponosili pełną odpłatność, 

PS, 
Żłobek 
Miejski 
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25 kwietnia  
2017 r. 

w Bielsku-Białej. - w stosunku do 85 dzieci rodzice/opiekunowie prawni korzystali z 50% opłaty  
za pobyt. 
Wpływy z opłat  w 2019 r. to łącznie kwota: 748.136,88 zł. 

XXVI/493/2017 
28 lutego 2017 r. 

Zmiana: 
XL/798/2018 
17 kwietnia  

2018 r. 
VIII/104/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości  
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 
384/146, położonej  

w Bielsku-Białej przy 
ulicy Dywizji 

Kościuszkowskiej 7  
na rzecz użytkowników 

wieczystych 
nieruchomości  

ozn. jako działka 1242. 

W dniu 28 listopada 2019 r. został sporządzony operat szacunkowy. MGR 

XXIV/495/2017 
28 lutego 2017 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

spółdzielczego 
własnościowego prawa 

do lokalu 
mieszkalnego nr 29 

usytuowanego  
w budynku położonym 
w Bielsku-Białej przy  

ul. I Armii Wojska 
Polskiego 4. 

W dniu 14 marca 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 3530/2019. MGR 
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XXVII//506/2017 
21 marca  
2017 r. 
Zmiana: 

IX/149/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie 
szczegółowych 

warunków 
przyznawania  

i odpłatności za usługi 
opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze,  

z wyłączeniem 
specjalistycznych 

usług opiekuńczych 
dla osób  

z zaburzeniami 
psychicznymi  

oraz szczegółowych 
warunków 

częściowego  
lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, 
jak również trybu  
ich pobierania. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie  
i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi 
opiekuńcze przyznawane są osobom, których stan fizyczny, psychiczny  
lub umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie  
lub uniemożliwienie samodzielnej egzystencji. Zakres i liczba godzin świadczonego 
wsparcia w formie usług opiekuńczych ustalane są po rozeznaniu sytuacji życiowej 
(na podstawie wywiadu środowiskowego) osoby ubiegającej się o tę formę pomocy. 
W 2019 r. pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 
opiekuńczych, jak również w formie usług opieki wytchnieniowej realizowanej  
w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2019, przyznano decyzją administracyjną 420 osobom,  
w tym: 

 5 osób ponosiło pełną odpłatność, 

 74 osoby zostały całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności, 

 332 osoby częściowo partycypowały w kosztach, 

 9 osób z nieustaloną odpłatnością (osoby objęte usługami  
w trybie pilnym, a ustalenie odpłatności nastąpi  
po zgromadzeniu wymaganych dokumentów, np. w styczniu 2020 r.). 

PS 

XXVII//523/2017 
21 marca 2017 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

ozn. jako działki 7/3 i 5 
położonej 

 w Bielsku-Białej przy 
ulicy Barlickiego 19 na 

rzecz właścicieli 
nieruchomości  

ozn. jako działka 7/1. 

W dniu 7 stycznia 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 1/2019. MGR 
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XXVII//525/2017 
21 marca 2017 r. 

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
w zakresie przemysłu  

i rzemiosła  
w Bielsku-Białej 
Wapienicy przy  
ulicy Bohaterów  
Monte Cassino  

i Zwierzynieckiej. 

Prace planistyczne zostały wstrzymane na polecenie Prezydenta Miasta z uwagi  
na zlecenie sporządzenia analiz komunikacyjnych. 

BRM 

XXVIII/546/2017 
25 kwietnia  

2017 r. 
Zmiana: 

XXXVIII/748/ 
2018 

27 lutego 2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 
1426/4, położonej  

w Bielsku-Białej przy 
ulicy Wita Stwosza 27 
na rzecz użytkowników 

wieczystych 
nieruchomości 

ozn. jako działka 1261. 

Trwa postępowanie dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo 
własności gruntu. Po zakończeniu ww. postępowania zostanie zlecona wycena 
nieruchomości. 

MGR 
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XXVIII/549/2017 
25 kwietnia  

2017 r. 
Uchylona: 

VIII/107/2019 
14 maja 2019 r.  

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

terenów w zachodniej 
części Bielska-Białej –  

w rejonie potoku 
Rudawka oraz  

na zachód  
od ul. Grawerskiej. 

Projekt planu został podzielony na dwie części, pierwsza część jako Etap I została 
uchwalona 22 maja 2018 roku, w pozostałej części uchwałę uchylono (uchwała 
VIII/107/2019 z 14 maja 2019 r). 

BRM 

XXXI/578/2017 
20 czerwca  

2017 r. 
Zmiana: 

XLI/812/2018 
22 maja 2018 r. 

W sprawie regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
miasta Bielska-Białej. 

Uchwała obowiązuje i realizowana jest na bieżąco. GO 

XXXI/579/2017  
20 czerwca  

2017 r. 
Zmiana: 

XLI/813/2018 
22 maja 2018 r. 
VIII/100/2019 

14 maja 2019 r. 

W sprawie określenia 
szczegółowego 

sposobu  
i zakresu świadczenia 

usług w zakresie 
odbierania odpadów 

komunalnych  
od właścicieli 

nieruchomości  
i zagospodarowania 

tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną 

przez właściciela 
nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi. 

Uchwała obowiązuje i realizowana jest na bieżąco. GO 
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XXXI/580/2017 
20 czerwca  

2017 r. 

W sprawie ustalenia 
opłat cmentarnych  
na cmentarzach 
komunalnych. 

Za 2019 r. łączna wartość opłat za miejsca na cmentarzu i w kolumbarium, prolongat 
rezerwacji miejsc, wynajmu kaplicy i chłodni, dzierżawy, wjazdów na teren cmentarza 
i opłat eksploatacyjnych, wyniosła 1.225.287,25 zł. 

GM 

XXXI/583/2017 
20 czerwca  

2017 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 485/7 o pow. 
2800 m², położonej  

w Bielsku-Białej  
w rejonie ulicy 

Pienińskiej. 

W 2018 r. na wniosek strony sprzedaż została wstrzymana. W dniach  
od 9 do 30 września 2019 r. zostało wywieszone obwieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu. Pismem z 7 stycznia 2020 r. zaproszono strony do podpisania protokołu 
uzgodnień. 

MGR 

XXXII/603/2017 
29 sierpnia  

2017 r. 
Zmiana: 

XLI/815/2018 
22 maja 2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

ozn. jako działka 105/3 
położona  

w Bielsku-Białej przy 
ulicy Stefana  

Żeromskiego 14  
na rzecz użytkowników 

wieczystych 
nieruchomości  

ozn. jako działka 45/3. 

Uchylono uchwałą Nr VII/83/2019 z 16 kwietnia 2019 r. MGR 
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XXXII/611/2017 
29 sierpnia  

2017 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  

w obrębie Stare 
Bielsko w rejonie ulicy 

Żniwnej. 

Procedura planistyczna zakończona. Skierowanie planu do uchwalenia zależy  
od decyzji Prezydenta Miasta. 

BRM 

XXXII/613/2017 
29 sierpnia  

2017 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  

w obrębie Kamienica, 
pomiędzy cmentarzem 

komunalnym, 
cmentarzem 

parafialnym i ulicą 
Karpacką. 

Plan uchwalony. BRM 

XXXIV/636/2017 
31 października 

2017 r. 

W sprawie uchwalenia 
„Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla 

miasta Bielska-Białej”. 

Uchwała jest realizowana na bieżąco poprzez współpracę ze wszystkimi podmiotami 
energetycznymi, funkcjonującymi na terenie miasta Bielska-Białej oraz poprzez 
uzgadnianie nośnika ciepła dla nowych inwestycji i opiniowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie wykorzystania energii. 

PZE 

XXXV/650/2017 
21 listopada 

2017 r. 
Zmiana: 

VIII/101/2019 

W sprawie przyjęcia 
„Programu 

gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem Miasta 

Przedmiotowa uchwała weszła w życie po upływie 14. dni od jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, tj. z dniem 15 grudnia 2017 r.  
„Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 
2018–2022” stanowi treść załącznika do ww. uchwały. Również z dniem  
15 grudnia 2017 r. przestał obowiązywać poprzedni „Program gospodarowania 

ZGM 
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14 maja 2019 r. Bielska-Białej na lata 
2018-2022”. 

mieszkaniowym zasobem Gminy Bielska-Białej na lata 2013–2017”. Aktualny 
Program, będący kontynuacją poprzedniego, zawiera wiele danych statystycznych 
dotyczących zasobu mieszkaniowego Miasta, opisów stanu istniejącego, tabel, analiz 
i prognoz – w tym zakresie uchwała nie wymaga realizacji. Niektóre zadania 
przewidziane w Programie wykonywane będą sukcesywnie przez cały okres jego 
obowiązywania, część z nich zawarta w Programie poprzednim będzie 
kontynuowana. Przedmiotowa uchwała została zmieniona Uchwałą Nr VII/101/2019 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 14 maja 2019 roku w zakresie uzupełnienia  
go o lokale mieszkalne niebędące w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(ZGM), a wchodzące do mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej, jak również 
możliwość  niepodwyższania najemcom czynszu w pełnym wymiarze w sytuacji 
wykonania przez nich centralnego ogrzewania w lokalu przy dofinansowaniu  
ze strony ZGM. 
Zmiany w zakresie uzupełnienia Programu o zasób niebędący w zarządzie Miasta 
wynikały z zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, po kontroli jaką NIK przeprowadził 
 w ZGM oraz Urzędzie Miejskim w 2018 roku. Uchwała zmieniająca uwzględniła 
ponadto zmiany wprowadzone w życie ustawą z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy  
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw, w zakresie uchylenia kategorii lokalu socjalnego i wprowadzenia instytucji 
najmu socjalnego lokalu, które to zmiany weszły w życie 21 kwietnia 2019 r. W dniu 
28 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia 
„Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 
2020-2024”. Podjęcie nowej uchwały w tym zakresie podyktowane było brzmieniem 
przepisów, wprowadzonych ustawą z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy  
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw. W art. 17 ustawa ta określa termin ważności uchwał w sprawie zasad wynajmu 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz uchwał w sprawie 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 24 miesiące od daty 
wejścia w życie przepisów ww. ustawy, tj. do 21 kwietnia 2021 roku. Ponadto,  
w kontekście istotnych zmian w planach remontowo-inwestycyjnych związanych  
m. in. z tzw. „walką z niską emisją”, jak również konieczności aktualizacji danych 
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dotyczących zasobu, co jest jednoznaczne z dużą ilością zmian redakcyjnych, 
podjęcie nowego PGMZM było konieczne. 

Realizacja poszczególnych zapisów w Programie w roku 2019 r. przedstawia się 
następująco: 

1. W zakresie wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy. 

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. wielkość zasobu 
mieszkaniowego Miasta, w stosunku do dnia 31 grudnia 2018 r. (kiedy Miasto 
posiadało 6.457 lokali) uległa zmniejszeniu (o 37 lokali). Na dzień 31 grudnia 2019 r. 
na mieszkaniowy zasób Miasta składało się 6.420 lokali mieszkalnych, o łącznej 
powierzchni 304,6 tys. m2, w tym:  

- 3.132 lokali położonych w budynkach stanowiących własność  
lub współwłasność Miasta oraz lokale których właściciel jest nieznany,  
a pozostają w posiadaniu i zarządzie Miasta (z uwzględnieniem lokali 
mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta i osób fizycznych oraz 
lokali położonych w budynkach stanowiących własność prywatną, 
pozostających w zarządzie Miasta);  

- 3.288 lokali stanowiących własność Miasta położonych w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem Miasta.  

Zasób Miasta znajduje się w 1.414 budynkach, z których 869 budynków stanowi 
własność, współwłasność Miasta oraz budynki których właściciel nie jest znany, 
a 545 budynki współwłasność Miasta i osób fizycznych tworzących wspólnoty 
mieszkaniowe. 
Spośród budynków stanowiących własność, współwłasność Miasta (bez wspólnot 
mieszkaniowych) oraz budynków stanowiących własność prywatną,  
w 499 budynkach położone są lokale mieszkalne, a pozostałe 370 budynków,  
to obiekty przynależne, pomocnicze i użytkowe (np. pomieszczenia gospodarcze, 
komórki, szopki, garaże itp.). Standard budynków, w których zlokalizowany jest 
gminny zasób mieszkaniowy jest zróżnicowany, na co decydujący wpływ  
ma struktura wiekowa budynków przedstawiona w poniższej tabeli (statystyka  
nie uwzględnia zasobu stanowiącego własność/współwłasność Skarbu Państwa).  

Struktura wiekowa budynków 

z podziałem na Miasto (ZGM) i wspólnoty mieszkaniowe (WM) 

Wg stanu na 31.12.2019 r. ZGM WM  
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liczba Udział % liczba Udział % 

Przed 1900 r. 271 31,19 89 16,33 

z lat 1900-1945 381 43,84 239 43,85 

z lat 1946-1970 140 16,11 179 32,84 

Po 1970 r. 77 8,86 38 6,98 

RAZEM 869 100,00 545 100,00 

 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zasiedlonych było 184 lokale w ramach najmu 

socjalnego (w tym 152 lokale zajmowane bezumownie, a 32 na podstawie umowy), 
co stanowi spadek w stosunku do 226 lokali zasiedlonych na dzień 31.12.2018 r. 
Należy jednak mieć na uwadze, że liczba zawieranych umów o najem socjalny lokali 
jest wartością zmienną. Umowy o najem socjalny lokalu zawierane są bowiem  
na czas oznaczony i w przypadku wzrostu dochodów gospodarstwa domowego 
najemcy, po upływie okresu, na który była zawarta umowa takiego lokalu, zawierane 
są umowy najmu na czas nieoznaczony.  
  Na dzień 31 grudnia 2019 r. do realizacji pozostawało 89 wyroków 
eksmisyjnych (na koniec roku 2018 było to 106 wyroków). Ponadto, w związku  
ze zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, na gminach spoczywa 
obowiązek dostarczenia na wezwanie komornika tymczasowego pomieszczenia 
osobie eksmitowanej. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 71 takich wezwań. 

2. W zakresie realizacji planu remontów i modernizacji zasobu Gminy, wynikającego 

ze stanu technicznego budynków i lokali. 

W okresie sprawozdawczym plan remontów, zarówno w budynkach 
komunalnych, jak i w budynkach wspólnot mieszkaniowych, realizowany był zgodnie 
z prognozą przewidzianą w Programie. Zasadą jest, że roboty remontowo – 
budowlane w zasobie Gminy zlecane są firmom zewnętrznym w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych – tak więc wydatki budżetowe na ten cel następują dopiero po 
zakończeniu poszczególnych zadań remontowych i zafakturowaniu prac przez 
wykonawców. Generalnie zatem, zaangażowanie środków finansowych na ten cel 
jest proporcjonalnie większe w II półroczu danego roku kalendarzowego. 
W dacie niniejszego sprawozdania trwa jeszcze analiza spływających faktur – 
w związku z tym, sprawozdanie sporządzono na podstawie szacunkowego 
wykonania planowanych zadań. 
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Szczególny nacisk, podobnie jak w latach poprzednich, w okresie 
sprawozdawczym służby gminne stawiały na remonty pustostanów. W 2019 r. liczba 
wyremontowanych pustostanów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się –  
w 2018 służby gminne wyremontowały 204 pustostany (w tym 72 lokale 
socjalne/przeznaczone na najem socjalny i 4 tymczasowe pomieszczenia), natomiast  
w 2019 r. wyremontowano 252 pustostany (w tym 60 lokali przeznaczonych  
na najem socjalny, 181 na najem na czas nieokreślony i 11 na tymczasowe 
pomieszczenia).  

Realizacja zadań rzeczowych w zakresie zadań remontowo - inwestycyjnych 
przewidzianych w § 20 Programu, na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się 
następująco: 

1. Zakończono remonty konserwatorskie budynków przy ul. Żywieckiej 99,  
ul. Bohaterów Westerplatte 18 i 21, ul. Jana Sobieskiego 92 oraz ul. Wita 
Stwosza 7. 

2. Wymieniona została instalacja elektryczna i domofonowa w budynkach 
gminnych przy ul. Olszówka 20 i 91, ul. Żywieckiej 99, ul. Czerwonej 5, 
ul. Juliusza Słowackiego 69, św. Anny 18, ul. Stefana Batorego 19 i 21a,  
ul. Jana Sobieskiego 52 oraz ul. Kazimierza Pułaskiego 11. 

3. W ramach walki z „niską emisją”, w celu redukcji negatywnych skutków 
opalania mieszkań paliwem stałym, w lokalach, w których nie było możliwości 
wykonania gazowej instalacji c.o, zlecono montaż elektrycznych paneli 
grzewczych na podczerwień (84 lokale mieszkalne). 

4. W zakresie robót instalacyjnych branży wod-kan-gaz. i c.o. wykonano prace 
remontowe w budynkach przy ul. Komorowickiej 92, ul. Sikornik 5, ul. Jana 
Sobieskiego 92 i ul. Karpackiej 119 (przedszkole). 

5. W ramach prowadzonych remontów z zakresu branży ogólnobudowlanej 
zostały wyremontowane 3 lokale w budynku przy ul. Zygmunta  
Krasińskiego 20c. Wykonano prace remontowe w 2 lokalach mieszkalnych  
w budynku przy ul. Filomatów 1/7 i 11 oraz mieszkaniu przy ul. Karpackiej 
7/3. Zrealizowano roboty budowlane związane z remontem kominów  
w budynku przy ul. Cieszyńskiej 69. W 2019 r. wykonywano także roboty 
remontowe przewodów kominowych wg zaleceń opinii kominiarskich 
polegające na mechanicznym frezowaniu, uszczelnianiu masą SKD  
i przemurowaniu kominów w następujących lokalizacjach: ul. Jana 
Sobieskiego 76 i 31/5,ul. Wyzwolenia 293, ul. Tarninowa 29/3, ul. Wolska 7/4, 
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ul. Władysława Orkana 16/1 i ul. Legionów 22a/6. Wyremontowano klatkę 
schodową wraz z renowacją stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Zygmunta 
Krasińskiego 11. Wykonano częściową naprawę tynków na elewacji budynku 
przy ul. Listopadowej 34 i Cieszyńskiej 60, dokonano uzupełnienia tynków  
na elewacji budynku przy ul. Sikornik 1. Wykonano naprawę schodów przy 
budynku na ul. Jesionowej 15 i chodnika wzdłuż budynku przy ul. Wiśniowej 
12 na os. Kopernika. Wykonano remont nawierzchni drogi wzdłuż budynku 
przy ulicy Mieszka I 29. Zrealizowane zostały roboty budowlane w zakresie 
remontu chodników, nawierzchni asfaltowej, korytarzy wewnętrznych  
i instalacji elektrycznej budynku usługowego przy ul. Podgórnej 13. 

6. W ramach realizacji zadań remontowych z budżetu obywatelskiego wykonano 
remont chodników wzdłuż budynków przy ul. Żywieckiej 119,121a i 123 oraz 
remont nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu Mieszka I - ulicę Wita 
Stwosza od nr 14 w kierunku Kuratorium Oświaty. 

7. W budynku przy pl. Wojska Polskiego 5 wykonano prace remontowe klatki 
schodowej po pożarze wraz z zamontowaniem kraty stalowej i wykonaniem 
instalacji domofonowej. 

8. Naprawiono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Straconki 166 po pożarze 
oraz wykonano prace remontowe w lokalu mieszkalnym nr 7 po zalaniu  
w wyniku przeprowadzonej akcji straży pożarnej. 

9. Wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów od strony wejścia  
do budynku przy ul. św. Anny 28. 

10. Wymieniono stolarkę okienną PCV i drewnianą w 63 lokalach mieszkalnych,  
7 użytkowych i na klatkach schodowych w 7 budynkach będących  
w zasobie gminnym. 

11.  Wykonano również wymianę stolarki drzwiowej dla budynków przy  
ul. 11 Listopada 80 i 82, Żywieckiej 302, Cieszyńskiej 76 oraz mieszkań przy 
ul. 11 Listopada 7/7 i Cieszyńskiej 26/4. 

12. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na remont budynków przy  
ul. Lipnickiej 64, 66 i 70, ul. 11 Listopada 20 i 22 / ks. Stanisława 
Stojałowskiego 9 i 11, ul. Stefanii Sempołowskiej 30, ul. Wyzwolenia 6a oraz 
ul. Cieszyńskiej 109. Kontynuowane są prace projektowe, według zawartych 
umów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
dla budynków przy ul. Wzgórze 9 i 11, ul. Nad Niprem 12 oraz  
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ul. Władysława Orkana 10a/ Nad Niprem 7. 
W okresie sprawozdawczym ZGM prowadził również prace inwestycyjne w zasobie 
mieszkaniowym Gminy. 

1. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych wykonana została 
przebudowa lokalu użytkowego na parterze budynku przy ul. 11 Listopada 
24-26 - wydzielono dwa niezależne lokale usługowo-handlowe. Zakończone 
zostały prace związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodnej, 
przeciwpożarowej, zasilającej hydranty w lokalu użytkowym w budynku przy  
ul. 1 Maja 45-47. Wykonany został plac przy budynku przy ul. Jana 
Sobieskiego 92. Zrealizowano II etap prac budowlanych dotyczący 
przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej 
na użytkową w budynku przy ul. Rynek 23 – inwestycja została zakończona. 
Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 30. 
W budynku przychodni przy ul. Komorowickiej 23 wykonano instalację 
monitoringu hybrydowego. Zrealizowano prace budowlane dotyczące zmiany 
sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na parterze oficyny 
budynku pl. Rynek 25 / pl. Św. Mikołaja 12 na komorę śmietnika. 

2. Zakupiono i zamontowano szlaban przy wjeździe do budynku przy  
ul. Partyzantów 62-62a od strony ul. Piotra Czajkowskiego. Utwardzono 
drogę dojazdową do budynku przy ul. Bartosza Głowackiego 3. 
Przeprowadzono modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynków 
przy ul. Montażowej 2a i 11 Listopada 48. Wykonana została instalacja 
domofonowa w budynku przy ul. Mostowej 1. 

3.  W zakresie realizacji prac projektowych prowadzonych w 2019 r. wykonano 
zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję  
o pozwoleniu na budowę dla przebudowy lokali przy ul. Zygmunta 
Krasińskiego 23/1 i ul. Partyzantów 62b. Została opracowana dokumentacja 
projektowa dla zadania pod nazwą „Montaż platformy przyschodowej 
zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkania 
chronionego przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1”, dla której uzyskano 
pozytywną opinię Konserwatora Zabytków oraz zgodę Ministerstwa 
Infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (Prawo 
Budowlane) w zakresie przeprojektowania schodów dla zlokalizowania 
zewnętrznej platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych. Projektant 
złożył dokumentację w Urzędzie Miasta celem uzyskania pozwolenia na 



172 

budowę. Ponadto ukończono prace projektowe i opracowana została 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla następujących zadań: 

 wykonania przebudowy zjazdu z ul. Żywieckiej do działki 202/219, 

 zagospodarowania terenu i wykonanie placu postojowego dla 
nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 293 – rozpoczęcie prac dla tego 
zadania zaplanowano na 2020 r., 

 termomodernizacji wraz z kolorystyką dla budynków przy  
ul. Władysława Reymonta 5 i Wita Stwosza 16,  

 przyłączenia do sieci ciepłowniczej i wykonania wewnętrznej instalacji 
c.o. i c.w.u wraz z wydzieleniem pomieszczeń sanitarnych w 
budynkach przy ul. Stefana Batorego 19 i 21 a realizację robót planuje 
się na 2020 r., 

 przebudowy i modernizacji dróg osiedlowych na os. Stefana 
Żeromskiego wraz z remontem infrastruktury na odcinkach 
stanowiących własność Miasta Bielska-Białej. Realizacja zakresu prac 
przewidzianego w dokumentacji rozpocznie się w 2020 r. 

4. W trakcie są prace projektowe dotyczące wykonania remontu  
wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków  
przy ul. Cyniarskiej 10, ul. Jana Sobieskiego 21, 25-25a, ul. 11 Listopada 48 i 
74. Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budynków położonych  
w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 8, 10 i 224, ul. Partyzantów 13,  
ul. Olszówka 6, ul. Nad Niprem 12, ul. Władysława Orkana 10a/  
Nad Niprem 8 – trwają prace projektowe. W trakcie realizacji są także prace 
projektowe na budowę kanalizacji deszczowej (odprowadzenia wód 
opadowych) dla budynku przy ul. Górskiej 94. Podpisano umowę projektową 
na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń z użytkowych  
na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20a,b,c / 
Listopadowej 47-49 (budynek po siedzibie Państwowej Straży Pożarnej). 
Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynków wraz z ich 
przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków  
przy ul. Norberta Barlickiego 1, 3, 14-16 i 20, ul. 11 Listopada 3, 7  
i 42 oraz ul. Cechowej 3. 

5. W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
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dla pustostanów przy ul. Zygmunta Krasińskiego 25/ 3, 3a,3b i 27/2,4,5,7,  
ul. Wyzwolenia 9/4 i 41/8, ul. Cechowej 10/5, ul. Władysława Broniewskiego 
38/4, ul. NMP Królowej Polski 1/, ul. Szkolnej 3a/4, ul. Straconki 151,4,  
ul. Cieszyńskiej 33/1, ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 17/12, ul. Wita 
Stwosza 8/9, ul. Jana Sobieskiego 45/5, ul. Komorowickiej 26/3 i pl. Wojska 
Polskiego 5/3, 

6. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe ścian budynku przy ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 13a od strony szpitala, budynku przy ul. Cieszyńskiej 33,  
ul. Wita Stwosza 7 i ul. Żywieckiej 99. 

7. Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu wentylacji  
i izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń przedszkola zlokalizowanego 
w budynku przy ul. Karpackiej 119. 

8. Wykonano dobudowę brakujących przewodów kominowych w budynku przy  
ul. Cieszyńskiej 69, w lokalu użytkowym przy ul. Wyzwolenia 45, lokalu 
mieszkalnym przy ul. Sikornik 12/6 i pustostanach przy ul. Zygmunta 
Krasińskiego 21/3 i 5, ul. Straconki 21/4 oraz przy pl. Ratuszowym 4/18. 

9. W ramach walki z „niską emisją”, w celu redukcji negatywnych skutków 
opalania mieszkań paliwem stałym ZGM wykonuje etażowe, gazowe 
instalacje centralnego ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych  
i użytkowych. Wykonane zostały instalacje c.o. w pustostanach 
zlokalizowanych przy ul.: 1 Maja 16/5, ul. Stefanii Sempołowskiej 45/1,  
ul. Stanisława Wyspiańskiego 16/2, ul. Listopadowej 79/1, ul. 11 Listopada 
78/15, ul. Wiktora Przybyły 11/9, ul. Cechowej 5/4 i 5, ul. Adama Mickiewicza 
9/1 i 9a/2, ul. Olszówka 20/1,3 i 9 oraz 6/2, ul. Ratuszowej 3/3, ul. 
Władysława Orkana 16/1a i 2, ul. Teodora Sixta 9/2, ul. Piotra Skargi 5/8, ul. 
Partyzantów 29/6, ul. Norberta Barlickiego 22/10, ul. Zygmunta Krasińskiego 
21/3, ul. kpt Aleksandra Kunickiego 7/2, ul. Straconki 21/4,  
ul. Zielonej 12/4, ul. Juliusza Słowackiego 26/4, 4a, i 5, a także pl. Józefa 
Niemczyka 4/3, ul. Ratuszowym 4/18 i ul. Adama Mickiewicza 10/2. 
Wybudowano instalacje centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych 
przy ul. Gazowniczej 21/2, ul. Wyzwolenia 17/7, ul. Olszówka 20/6,  
ul. Władysława Orkana 16/1, ul. Stefana Batorego 23/4 i ul. Zygmunta 
Krasińskiego 21a/4. Opracowana została dokumentacja projektowo-
kosztorysowa na wykonanie instalacji c.o. w 2 mieszkaniach na poddaszu 
budynku przy ul. Cieszyńskiej 109 i ul. Zygmunta Krasińskiego 25/6. Trwają 
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prace projektowe związane z wykonaniem niezbędnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla lokali mieszkalnych przy ul. Jana Sobieskiego 
132 i ul. Pocztowej 30 oraz mieszkań zlokalizowanych przy ul. Lipnickiej 
113/1, ul. Konstantego Damrota 9/5, ul. Solnej 12a/3, ul. Wita Stwosza 7/9  
i ul. Zygmunta Krasińskiego 25/6. 

10.  Ze środków Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Zamień kopciucha  
na ekoczyściucha” podpisano trzy umowy na wykonanie instalacji etażowego 
gazowego centralnego ogrzewania dla 25 lokali mieszkalnych wyłonionych w 
ramach przeprowadzonego konkursu. Zlikwidowano łącznie 69 pieców na 
paliwo stałe w lokalach mieszkalnych przy: ul. 3 Maja 9/2,  
ul. Juliusza Słowackiego 6a/1, 2/5, 69/7, ul. Nad Niprem 12/3 i 2/12,  
ul. Żywieckie Przedmieście 8/3, ul. 11 Listopada 42/4, ul. Waleriana 
Łukasińskiego 10/2, ul. Stanisława Wyspiańskiego 12/6, ul. Żywiecka 87/4, ul. 
Grunwaldzka 22B/4, ul. Partyzantów 29/7, ul. Stefana Batorego 24/5,  
ul. Komorowicka 37/1, ul. Piotra Skargi 8/2, ul. Wiktora Przybyły 11/2,  
ul. Cieszyńska 21/6, ul. Twórcza 11/13, ul. Lipnicka 8/1, ul. Bohaterów 
Westerplatte 21/6, ul. Karpacka 7/3, oraz pl. Wolności 4/5, Opatrzności Bożej 
20/7 i Żwirki i Wigury 5/7. Dodatkowo, z pozyskanej w 2019 r. dotacji celowej 
na wykonanie instalacji gazowego centralnego ogrzewania  
w lokalach mieszkalnych, wykonano nowe instalacje w 19 lokalach, tym 
samym likwidując następnych 32 piece kaflowe. Są to następujące 
lokalizacje: ul. Władysława Orkana 18/6, ul. Nad Potokiem 117/4,  
ul. Lipnicka 5/3, ul. Olszówka 29/2, ul. Sikornik 10/1 i 3, ul. Piotra 
Czajkowskiego 5/1 i 5, ul. Wzgórze 19/9, ul. Solna 12a/1, ul. Jana 
Sobieskiego 62/3a, ul. Norberta Barlickiego 1/8a, ul. 1 Maja 12a/9,  
ul. Cieszyńska 69/3, ul. Wita Stwosza 7/6, ul. Partyzantów 74/7a,  
ul. Urzędnicza 3/3, ul. Warszawska 1/4 oraz pl. Żwirki i Wigury 9/10. 
Wykonano instalacje gazowego ogrzewania etażowego w lokalach 
użytkowych przy ul. Piastowskiej 2, ul. Partyzantów 98, ul. Wyzwolenia 45, ul. 
Wzgórze 19. Poniesiono nakłady na wykonanie instalacji centralnego 
etażowego ogrzewania w lokalu użytkowym przy ul. Norberta Barlickiego 2. 
W ramach adaptacji budynku usługowego przy ul. Ikara 2 na żłobek 
wykonano instalację gazowego ogrzewania wraz z termomodernizacją 
budynku. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo-
kosztorysowa na wykonanie instalacji etażowego c.o. dla lokalu użytkowego 
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przy ul. Grunwaldzkiej 22 a. W trakcie realizacji są prace projektowe  
na wykonanie instalacji etażowego c.o. dla lokali użytkowych przy ul. Jana 
Sobieskiego 132 i i ul. Lipnickiej 60. 

11.  W ramach przeprowadzanych remontów pustostanów realizowano również 
prace o charakterze inwestycyjnym. Wykonano roboty budowlane dotyczące 
połączenia dwóch lokali mieszkalnych – pustostanów w jeden  
w budynku przy ul. Władysława Orkana 16/1a i 2. Wydzielono łazienki  
w lokalach mieszkalnych stanowiących pustostany zlokalizowane  
w budynku przy pl. Ratuszowym 4/18 oraz 5 lokalach mieszkalnych  
w budynku przy ul. Czerwonej 5. Dokonano również zmiany sposobu 
użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkanie nr 10  
w przedmiotowym budynku. 

12. W ramach realizacji zadania pod nazwą „Poprawa efektywności 
energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” 
wykonane zostały audyty energetyczne z ekspertyzą ornitologiczną oraz 
studium wykonalności z analiza finansową dla wytypowanych 13 lokalizacji w 
Bielsku-Białej w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach w woj. śląskim. Są to budynki gminne 
zlokalizowane przy ul. Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7, Sikornik 12a 
(zaplanowane na 2019 r. roboty budowlane zostały zakończone), Lipnickiej 
64, 66 i 70, Wyzwolenia 6a oraz ul. 11 Listopada 22 realizacja prac 
planowana została na 2020 r.). 

13.  W celu realizacji zadania „Opracowanie projektów funkcjonalno-użytkowych 
dla budynków objętych rewitalizacją obszarów miejskich” opracowano 
programy funkcjonalno-użytkowe dla sześciu budynków usytuowanych  
w Bielsku-Białej przy pl. św. Mikołaja 7, ul. Rynek 32/Kościelna 1,  
ul. Cieszyńskiej 18, ul. Józefa Pankiewicza 7, ul. Jana Sobieskiego 2-4  
i 19 (wnętrze budynku). Wykonano także studium wykonalności wraz  
z wnioskiem aplikacyjnym dla budynków przy ul. Józefa Pankiewicza 7,  
ul. Cieszyńskiej 18; ul. Jana Sobieskiego 2-4, 13 i 19, Rynek 32/Kościelna 1, 
ul. Wzgórze 11 oraz ul. 11 Listopada 20 i 22 /ks. Stanisława Stojałowskiego 9 
i 11 oraz przy pl. Rynek 11 i 16, św. Mikołaja 7 i 12. 

14.  W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego 
i chronionego w Bielsku-Białej” w 2019r. wykonano przebudowę  
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych lokalu mieszkalnego 



176 

zlokalizowanego w budynku przy ul. Piotra Bardowskiego 4/5 oraz 
zrealizowano II etap prac budowlanych związanych z przebudową budynków 
przy ul. Żywieckiej 131 i ul. Karpackiej 170 – zakończenie prac budowlanych 
planowane jest na 2021 r. 

15.  W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 
budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej”, w wyniku 
przeprowadzonych postępowań przetargowych wybrano wykonawców  
i podpisano umowy na realizację prac budowlanych - etap I został 
zrealizowany w 2019 r., etap II zostanie wykonany w 2020 r. 

3. W zakresie zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu 
Wysokość czynszów w zasobie mieszkaniowym Gminy ustalona została zgodnie  
z założeniami przyjętymi w Programie. Stawka bazowa czynszu ustalona została 
zarządzeniem Nr ON.0050.487.2015/ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 
29 czerwca 2015 r. w sprawie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała – zgodnie z zasadami polityki 
czynszowej przewidzianymi w Programie. Stawka bazowa nie uległa zmianie  
(4,00 zł/m2). Wartość ujemnych i dodatnich punktów nie zmieniła się. Maksymalne 
stawki czynszu nie przekraczają 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W dacie 
wydania zarządzenia 3% wartości odtworzeniowej odpowiadało stawce 9,11 zł/m2,  
a maksymalna stawka ustalona na poziomie 9,10 zł/m2 w okresie sprawozdawczym 
nie uległa zmianie. Dotychczasowe stawki czynszu od kwoty bazowej w dół 
pozostają bez zmian. Indywidualne stawki czynszu dla poszczególnych lokatorów  
ustalane są w oparciu o cechy użytkowe lokali poprzez stosowanie czynników 
podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu zgodnie z § 26 Programu. 
W stosunku do najemców o niskich dochodach stosowane są (na bieżąco, w miarę 
składanych przez lokatorów wniosków) obniżki dochodowe zgodnie z tabelą 
zamieszczoną w § 32 ust. 2 Programu. W okresie sprawozdawczym złożono 569 
wniosków  o obniżkę dochodową czynszu, z czego pozytywnie zweryfikowano 505 
wniosków. Z liczby tej 352 wnioskodawcom udzielono 60 % obniżki czynszu,  
91 wnioskodawcom 40 % obniżki oraz 62 wnioskodawcom 20 % obniżki. W 49 
przypadkach odmówiono udzielenia obniżki, natomiast 15 wniosków jest w trakcie 
rozpatrywania. Łączna kwota udzielonych obniżek czynszu w 2019 r. spadła 
w stosunku do roku 2018 (w 2018 r. wyniosła 1.004.071,21 zł) i wynosi  
984.373,76 zł. 

4. W zakresie zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
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mieszkaniowego zasobu Gminy 
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w sposobie i zasadach 
zarządzania lokalami i budynkami zarządzanymi przez ZGM. 

5. W zakresie źródeł finansowania gospodarki  mieszkaniowej 
W okresie sprawozdawczym źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 
w porównaniu z założeniami w Programie, nie uległy zmianie. Przychody ZGM 
z poszczególnych źródeł zakładane w Programie w 2019 r. przedstawiały się 
następująco: 

REŚĆ 

PROGNOZA 

PROGRAM 

2019 r. 

WYKONANIE 2019 r. 
ZGM 

PRZYCHODY 34.688.899,38 zł 39.478.127,04 zł 

Czynsze lokali mieszkalnych 16.988.899,38 zł 16.790.384,83 zł 

Czynsze lokali użytkowych 11.400.000,00 zł 11.554.287,22 zł 

Inne przychody z najmu 800.000,00 zł 925.245,11 zł 

Dotacje przedmiotowe: 1.000.000,00 zł 6.603.185,00 zł * 

Różne dochody (w tym 
wynagrodzenia za bezumowne 

zajmowanie lokali) 
4.500.000,00 zł 3.754.654,39 zł 

*wysokość dotacji przedmiotowej na remonty pustostanów została zwiększona  
w planie na 2019 r. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, faktyczne przychody przeznaczone  
na finansowanie gospodarki mieszkaniowej są nieznacznie wyższe  
od przychodów prognozowanych w Programie. Przychody z tytułu najmu 
kształtują się na poziomie bardzo zbliżonym do prognozowanego. Na nieco 
niższy od prognozowanego poziom wykonania przychodów z tytułu czynszów  
za lokale mieszkalne wpływ ma zarówno spadek liczby samych lokali  
jak również wzrost łącznej kwoty udzielonych obniżek. Nieznacznie niższe  
są również przychody z czynszów za lokale użytkowe, co wiąże się  
ze spadającymi stawkami czynszu w umowach najmu zawieranych w wyniku 
konkursów ofert, co z kolei związane jest z dużą podażą lokali użytkowych  
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w mieście. Inne przychody z najmu (czynsze za garaże, dzierżawę terenów, 
wpływy z udostępnienia nieruchomości na umieszczenie reklam itp.) 
nieznaczenie przekroczyły prognozowany w Programie poziom. Na niższym  
od zaplanowanego wykonane zostały różne dochody (w tym wynagrodzenia  
za bezumowne zajmowanie lokali). Wyższa jest również kwota przyznanych  
dla ZGM dotacji, co już zostało wskazane. 

6. W zakresie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu 

Gminy oraz wydatków inwestycyjnych na budownictwo komunalne. 

W 2019 r. koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy, będącego  
w zarządzie ZGM, w tym koszty remontów oraz koszty zarządu na wspólnotach 
mieszkaniowych z udziałem Gminy, przedstawiały się następująco: 

TREŚĆ 

PROGNOZA  

PROGRAM 

2019 r. 

WYKONANIE  
2019 r. ZGM 

OGÓŁEM KOSZTY 34.642.341,14 zł 43.254.926,80 zł 

Bieżąca eksploatacja 16.617.706,71 zł 20.478.740,48zł 

Remonty: 

- budynki Gminy 

- budynki wspólnot 
mieszkaniowych 

 
4.800.000,00 zł 
3.420.049,00 zł 

 

10.712.679,88 zł 
4.815.718,00  zł 

Modernizacje 4.200.000,00 zł* 1.407.250,00 zł* 

Koszty zarządu  
we wspólnotach 5.604.584,95 zł 5.840.538,44 zł 

*W czasie sporządzania prognozy kosztów (to jest w 2017 roku) na realizację 
programu w pozycji modernizacje uwzględniono planowane wydatki na realizację 
zadania pod nazwą: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego  
w Bielsku-Białej”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków unijnych.   



179 

** Wykonanie dotyczy zadań realizowanych ze środków własnych zakładu. W 2019 
roku zadanie pod nazwą: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego  
w Bielsku-Białej”  zostało zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy 
Bielsko-Biała.   
W porównaniu z wydatkami prognozowanymi w Programie na 2019 r. nastąpił wzrost 
kosztów bieżącej eksploatacji, co jest wynikiem wzrostu cen usług eksploatacyjnych. 
Korzystnym zjawiskiem jest odnotowany wzrost wydatków  
(w porównaniu z prognozą) na remonty budynków w zasobie Gminy oraz  
w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Nieznacznie wyższe od prognozowanych 
były koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych natomiast wydatki  
na modernizacje budynków w zasobie Gminy były niższe niż zakładano.   

7. W zakresie innych działań mających na celu racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 

W roku 2019 dokonano 40 zamian w tym: 
- zamiany na wniosek lokatorów – 16 rodzin, 
- zamiany dobrowolne – 8 rodzin, 
- zamiany ze spłatą zadłużenia – 3 rodziny, 
- przekwaterowania lokatorów do lokalu zamiennego z inicjatywy Gminy –  
13 rodzin. 
Kontynuowana jest skuteczna windykacja należności z tytułu czynszu najmu 
i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali, m.in. poprzez nawiązywanie 
bezpośredniego kontaktu z najemcami mającymi problemy z terminowym 
regulowaniem opłat za zajmowany lokal w celu udzielania informacji o możliwości 
skorzystania z dostępnych form pomocy. 
W wyniku działań windykacyjnych podejmowanych przez ZGM, w okresie  
od stycznia do grudnia 2019 r. odnotowany został spadek należności za lokale 
mieszkalne (łącznie czynsz i odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu) 
o kwotę 472.701,59 zł. Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 
11.041.870,91 zł. 
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XXXVI/704/2017 
19 grudnia  

2017 r. 

W sprawie wzorów 
deklaracji o wysokości 

opłaty  
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

składanych przez 
właścicieli 

nieruchomości. 

Uchwała obowiązuje i realizowana jest na bieżąco. GO 

XXXVI/707/2017 
19 grudnia  

2017 r. 

W sprawie przyjęcia 
"Programu Wspierania 
Rodziny oraz Rozwoju 

Pieczy Zastępczej  
na lata 2018-2020". 

W ramach Programu w 2019 r. realizowane były niżej przedstawione cele i zadania: 
I. Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze 

zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji. 
1.1. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych przez rodziny 

przeżywające trudności w tym obszarze, wzmocnienie roli i funkcji rodziny: 
1. Kierowanie rodzin do Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego oraz placówek 

udzielających pomocy psychologicznej i prawnej: 
W okresie sprawozdawczym do Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego wpłynęło 
156 skierowań od pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym dla rodzin 
zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze). Zespół  Placówek  dla dzieci  
i Młodzieży ,,PARASOL” zatrudniał czterech psychologów, którzy udzielali 
wsparcia podopiecznym Placówek Wsparcia Dziennego. W razie konieczności, 
dzieci i rodzice kierowani byli do placówek udzielających pomocy psychologicznej  
i prawnej. 
W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej 
informowali rodziców/opiekunów o możliwości skorzystania z poradnictwa 
specjalistycznego. W 2019 r. pracownicy socjalni skierowali 33 rodziny celem 
uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej. 

2. Udzielanie pomocy psychologicznej dla osób zgłaszających się do Zespołu 
Poradnictwa Specjalistycznego: 
Ogółem z pomocy Zespołu skorzystały 394 osoby, 244 osoby korzystające  
z pomocy Zespołu to klienci Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostałe 150 osób  
to mieszkańcy miasta, nie będący klientami Ośrodka. Udzielono 1.820 porad 
psychologicznych, w tym m.in. 1.404 porad dotyczących problemów rodzinnych, 
226 porad dotyczących problemów opiekuńczo-wychowawczych, 393 dotyczących 

PS 
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problemów alkoholowych. 
3. Usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne: 

W okresie sprawozdawczym pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 
3 rodziny, natomiast w okresie sprawozdawczym nie udzielano pomocy w formie 
usług specjalistycznych dla rodzin z dziećmi. Ponadto usługi poradnictwa 
prawnego, psychologicznego i pedagogicznego dla uczestników Ulicy Kreatywnej 
oraz ich rodzin realizowano w ramach projektu: ”Ulica Kreatywna – akcja relacja” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
nr projektu:WND-RPSL.09.02.05-24-07D8/16-003 oraz ze środków budżetu Gminy 
przeznaczonych na zadania zlecone organizacjom pozarządowym. Usługi 
douczania i odrabiania zadań domowych, prowadzone są w wolontariacie  
w ramach „Ulicy Kreatywnej” – placówki wsparcia dziennego, dla jej uczestników 
oraz we współpracy z fundacją ZRÓBMY TO. 

4. Objęcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze wsparciem 
asystenta rodziny: 
W 2019 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 108 rodzin, 36 rodzin zostało 
zobowiązanych do współpracy na mocy postanowienia sądu. Zakończono pracę  
z 29 rodzinami (w tym z 17 w związku z osiągnięciem zakładanych celów). 
Ponadto 34 rodziny objęte było monitorowaniem sytuacji rodziny po zakończeniu 
pracy przez asystenta rodziny.  

5. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny: 
W 2019 r. wszyscy asystenci rodziny uczestniczyli w szkoleniu z zakresu 
cyberbezpieczeństwa. Ponadto kilku asystentów uczestniczyło w szkoleniu 
„Podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych wobec osób  
z zaburzeniami psychicznymi w ramach procedury Niebieskie Karty”. Asystent 
rodziny wraz z kierownikiem uczestniczyli w Ogólnopolskim Zlocie Asystentów 
Rodziny w Pabianicach, w ramach którego realizowane było szkolenie 
„Psychopedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny”. Asystenci uczestniczyli  
w konferencji zorganizowanej przez Fundację „Błękitny Krzyż” pn. „Uzależnienia, 
przemoc, wykluczenie - jak skutecznie pomagać osobom w życiowym kryzysie”. 
Jeden z asystentów uczestniczył w międzynarodowej konferencji z obszaru 
wspierania rodziny zorganizowanej przez Fundacio Campus Arnau d’Escala. 

6. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej podopiecznym 
placówek wsparcia dziennego: 
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży ,,PARASOL” w okresie sprawozdawczym 
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udzielił pomocy pedagogicznej dla 391 rodzin i dla 522 dzieci, pomocy 
psychologicznej dla 65 rodziców i dla 157 dzieci. Z terapii logopedycznej w 2019 r. 
skorzystało łącznie 36 podopiecznych. 
Placówka Świetlica socjoterapeutyczna „Ignis” zapewniała konsultacje 
psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i rodziców oraz zajęcia logopedyczne  
w placówce - dla 48 podopiecznych. 
Usługi poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego  
dla uczestników Ulicy Kreatywnej oraz ich rodzin realizowane były w ramach 
projektu: „Ulica Kreatywna – akcja relacja” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-
07D8/16-003 oraz zadania „Ulica Kreatywna” współfinansowanego ze środków 
Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, umowa nr SO-VI.524.219.2017 z 18 grudnia  
2017 r. (usługi pedagoga (w tym logopedyczne) oraz psychologa (w tym 
psychoterapeutyczne)) – dla 82 podopiecznych. 

7. Wzmacnianie więzi i budowanie właściwych relacji w rodzinie, poprzez realizację 
warsztatów dla rodziców i dzieci – podopiecznych placówek wsparcia dziennego: 
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży ,,PARASOL” w okresie sprawozdawczym 
zorganizował 17 spotkań w ramach warsztatów edukacyjnych dla rodziców  
i dzieci: Wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych; A nam się chce; Czas wolny  
z moim dzieckiem; Moja rodzina; Wzmacniamy więzi.  
W warsztatach wzięło udział 235 uczestników.  
Świetlica Środowiskowa „Dzieciątka Jezus” w okresie sprawozdawczym 
zorganizowała dwukrotnie warsztaty profilaktyczne dla rodzin „Program 
Wzmacniania Rodziny”, w których udział brało 14 osób.  
Zespół „Ulicy Kreatywnej” w okresie sprawozdawczym korzystając  
z dofinansowania ze środków Wojewody Śląskiego, realizował projekt „Ulica 
Kreatywna – rodzinnie”. 

8. Organizowanie spotkań zespołów ds. oceny sytuacji podopiecznych  
w placówkach wsparcia dziennego: 
W placówkach specjalistycznych były opracowywane indywidualne diagnozy 
podopiecznych. 
Zespół „Ulicy Kreatywnej” spotyka się regularnie – celem tych spotkań  
jest analiza postępów i ocena sytuacji podopiecznych. Działania poddawane  
są superwizji, w trakcie której również omawiane są indywidualne przypadki  
i sytuacje wychowawcze. 
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9. Objęcie rodzin, których dzieci zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej wsparciem pracowników placówek (psycholog, pedagog, terapeuta, 
wychowawcy): 
W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w okresie sprawozdawczym  
50 rodzin, których dzieci zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
zostało objętych wsparciem pracowników placówek.  

1.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i degeneracji społecznej rodziny. 
1. Organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń 

oraz zapobieganie izolacji: 
W okresie sprawozdawczym 1 rodzina zastępcza zgłosiła się na grupę wsparcia  
i uczestniczyła w indywidualnych konsultacjach z psychologiem.  
W ramach działalności „Ulicy Kreatywnej” odbywają się regularne spotkania 
rodziców, które pozwalają na wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń. 
Koordynowaniem spotkań zajmuje się psycholog wraz z pedagogiem, którzy 
odpowiedzialni są również za obszar poradnictwa. 

2. Objęcie dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 
pomocą w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego: 
Zespół Placówek dla dzieci i Młodzieży „PARASOL” w okresie sprawozdawczym 
objął pomocą w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego  
522 dzieci. 
Dodatkowo na terenie Miasta działały 3 placówki wsparcia dziennego prowadzone 
przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, tj. Świetlica 
Socjoterapeutyczna Ignis (w 2019 r. z opieki i wsparcia skorzystało  
48 podopiecznych), Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus  
(z oferty świetlicy skorzystało 110 osób) oraz Ulica Kreatywna – placówka 
wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej oraz Klubu  
(z ofert których w okresie sprawozdawczym skorzystały 82 osoby). 

3. Objęcie dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej pomocą 
psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczą ze strony pracowników placówki: 
W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w okresie sprawozdawczym 
84 dzieci zostało objętych pomocą psychologiczną i wychowawczą. Wśród 
uczestników „Ulicy Kreatywnej” są dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej - mają one możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, 
terapeutycznej i wychowawczej organizowanej dla nich w ramach działalności 
drop-in centre. 
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4. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez 
rodziny wspierające: 
W okresie sprawozdawczym nie powołano żadnej rodziny wspierającej.  
Z rozeznania prowadzonego przez asystentów rodziny wynika, iż nie było 
kandydatów na ustanowienie rodziny wspierającej. Rodziny objęte pomocą 
również nie wskazywały chętnych na rodzinę wspierającą. 

5. Działania animacyjne w środowisku, w ramach prowadzonej przez wyznaczone 
placówki wsparcia dziennego pracy podwórkowej: 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 42 animacje podwórkowe  
w różnych rejonach Miasta.  
W animacjach uczestniczyło 439 dzieci, nie będących podopiecznymi Placówek 
wsparcia dziennego ZPDM „PARASOL”.  
Ponadto Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała prowadzi 
placówkę wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej pn. „Ulica Kreatywna”. 
W ramach realizacji projektu pn. „Ulica Kreatywna – akcja relacja” - 
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-
Biała prowadzi pracę podwórkową na terenie pięciu osiedli Bielska-Białej, tj.: 

 Park Słowackiego (Górne Przedmieście), 

 boisko przy ul. Broniewskiego (Osiedle Biała Śródmieście),  

 Osiedle Biała Północ, 

 boisko przy ul. Krasińskiego (Dolne Przedmieście), 

 plac zabaw przy placu Fabrycznym (Śródmieście Bielsko). 
Łącznie z działań organizowanych w ramach Ulicy Kreatywnej skorzystało  
82 dzieci. 

6. Realizacja rekomendowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu 
profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii i używania substancji 
psychoaktywnych, profilaktyki przemocy, a także kształtowania pozytywnych 
nawyków zdrowotnych. 
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” zorganizował następujące 
programy: „Spójrz inaczej” (207 spotkań warsztatowych dla 456 uczestników); 
”Przyjaciele Zippiego” (24 spotkania warsztatowe dla 19 uczestników); „Apteczka 
Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” (liczba spotkań warsztatowych 20 dla  
14 uczestników); „ART Trening zastępowania agresji” (12 spotkań warsztatowych 
dla 24 uczestników).  
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Świetlica Socjoterapeutyczna Ignis w 2019 r. realizowała liczne programy 
profilaktyczno-wychowawcze, wśród których znalazł się program rekomendowany 
przez PARPA „Zanim spróbujesz”. 

1.3. Analiza sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu  
w rodzinach. 

1. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem  
lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: 
W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w okresie sprawozdawczym 
monitorowano 9 rodzin. 
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” objął monitoringiem 391 rodzin. 
W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej 
monitorowali 146 rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w przypadku powzięcia informacji  
o rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze: 
W 62 przypadkach powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności 
opiekuńczo-wychowawcze, pracownicy socjalni przeprowadzili wywiady 
środowiskowe w celu rozeznania sytuacji rodzinno-bytowej oraz ustalenia planu 
pracy z rodziną ukierunkowanej na przywrócenie jej zdolności do wypełniania 
swoich funkcji. 

II. Tworzenie warunków do skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej  
w Mieście Bielsko-Biała z ukierunkowaniem na formy rodzinne.  

2.1. Podnoszenie standardu systemu opieki nad dzieckiem przebywającym w pieczy 
zastępczej 

1. Organizowanie kampanii społecznych promujących rodzicielstwo zastępcze: 
W ramach prowadzonej kampanii „Szukam rodziny zastępczej” podjęto współpracę  
z Caritas Bielsko-Biała czego efektem było promowanie rodzicielstwa zastępczego 
we wszystkich bielskich kościołach poprzez odczytanie na niedzielnych mszach 
informacji dot. poszukiwania rodzin zastępczych przez MOPS. Ponadto  
w widocznych miejscach w parafiach zostały umieszczone tematyczne plakaty.  
Na stronie internetowej Caritas został umieszczony apel informujący  
o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze przez tutejszy Ośrodek. 
Podczas Festynu Rodzinnego Caritas w Parku Słowackiego  
w dniu 26 maja 2019 r. prowadzony był przez pracowników Działu Pieczy 
Zastępczej punkt informacyjny dot. rodzicielstwa zastępczego połączony  
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z rozprowadzaniem tematycznych ulotek. 
W dniu 16 czerwca 2019 r. na terenie spółki Rekord ul. Startowa 13 Bielsko-Biała 
odbył się 11 Piknik dla rodzin zastępczych, który miał na celu integrację 
środowiska rodzin zastępczych i dzieci pozostających w pieczy zastępczej oraz 
promowanie rodzicielstwa zastępczego. 
W Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej” nr 11/427 z 31 maja 2019 r. 
ukazał się artykuł pt. ”Rodzina zastępcza to skarb”, oraz nr 14/430  
z 12 lipca 2019 r. artykuł pt. „Piknik dla rodzin zastępczych”.  
W dniu 31 sierpnia 2019 r. podczas pikniku organizowanego przez Urząd Miejski  
w Bielsku-Białej „Moja siła to rodzina” promowano rodzicielstwo zastępcze poprzez 
prowadzenie punktu informacyjnego. 
Na stronie internetowej MOPS nadal umieszczone są informacje wraz z plakatem 
promującym rodzicielstwo zastępcze. 
Wykorzystywano kalendarze reklamowe, długopisy i ulotki poprzez umieszczanie  
w domach kultury w Bielsku-Białej. 
W Kronice Beskidzkiej nr 40 z 3 października 2019 w art. „Pokochać, wychować, 
oddać” w nr 42 z 17 października 2019 r. w art. ”Wszystkie dzieci mamy Agaty” 
przedstawione zostały historie rodzin zastępczych natomiast  
w nr 51/52 z 19 grudnia 2019 r. w art. „Szukam rodziny” w rozmowie  
z kierownikiem Działu Pieczy Zastępczej poruszona została tematyka rodzicielstwa 
zastępczego w naszym mieście. 
W dniu 13 grudnia 2019 r. 13 rodzin pełniących funkcję zawodowych rodzin 
zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczyło w spotkaniu 
świątecznym zorganizowanym przez Dział Pieczy Zastępczej. Spotkanie 
połączone było z wizytą 16 rodzin zastępczych zawodowych z Dąbrowy Górniczej, 
podczas którego oprócz promowania rodzicielstwa zastępczego rodziny mogły 
wymienić się doświadczeniami związanymi z wykonywaną pracą. 
Uczniowie klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Bielsku-Białej 
wykonali 37 paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin zastępczych. 
W dniu 2 czerwca 2019 r. w Teatrze Lalek Banialuka z okazji Dnia Dziecka dzieci 
wraz z opiekunami zastępczymi uczestniczyli w spektaklu „Pchła Szachrajka” 
połączonym ze zwiedzaniem magicznych miejsc Teatru. Spotkanie przygotowane 
zostało wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej. Jednocześnie oprócz 
prelekcji nt. ogólnie pojętego bezpieczeństwa najmłodszych, przybliżono im zawód 
policjanta, który z racji na życiowe doświadczenia dzieci umieszczanych  
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w rodzinach zastępczych  mógł budzić nieprzyjemne skojarzenia. 
Rodziny zastępcze wraz z dziećmi zostały obdarowane wejściówkami do Teatru 
Polskiego (12 biletów), BCK-u (10 biletów) oraz kina Helios (10 biletów), Klub 
Sportowy TS Podbeskidzie z Bielska-Białej umożliwił najmłodszym  
wraz z opiekunami zastępczymi 22 listopada 2019 r zwiedzanie stadionu  
„od zaplecza”, przez cały rok udostępniał karnety na mecze rozgrywające  
się na stadionie miejskim w Bielsku-Białej, jak również w widocznych miejscach  
na stadionie i siedzibie Klubu umieścił plakaty „Szukam rodziny zastępczej”. 

2. Prowadzenie naboru kandydatów na rodziców zastępczych: 
W okresie sprawozdawczym sporządzono 47 opinii dotyczących kwalifikacji 
kandydatów na rodziny zastępcze do sądów rejonowych. 

3. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze  
oraz szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka: 
Szkolenie „dziecko z FAS/FASD w procesie edukacji” - 1 spotkanie 4h,  
w szkoleniu brało udział 30 osób - koszt szkolenia 1.025,50 zł. 
„Szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze” –  8 spotkań -  
52 h dydaktyczne, w szkoleniu brało udział 10 osób – koszt szkolenia 7.630,80 zł. 
„Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe” – 2 spotkania –  
18 h dydaktyczne w szkoleniu brały udział 2 osoby – koszt szkolenia 1.600,00 zł. 
Szkolenie „Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami w oparciu  
o elementy Treningu Zastępowania Agresji - 6 spotkań – 24 h, w szkoleniu brało 
udział 7 osób (rodziny zastępcze) i 8 dzieci będących pod opieką rodzin 
zastępczych – koszt szkolenia 6.638,40 zł. 
Szkolenie „Funkcjonowanie dzieci obciążonych zespołem FAS” 2 spotkania -  
6 h w szkoleniu uczestniczyło 10 osób (rodziny zastępcze) – 3.500,00 zł. 
Zorganizowano superwizję dla rodzin zastępczych: 5 spotkań po 3 godziny.  
W superwizji brało udział 10 osób (rodzin zastępczych). Koszt superwizji  
1.800,00 zł. 
Zorganizowano szkolenie „Trudny okres dorastania – jak uchronić dziecko przed 
zagrożeniami wieku adoloscencji”: szkolenie wyjazdowe w Wiśle - 2 dni.  
W szkoleniu brało udział 21 osób rodzin zastępczych oraz 10 dzieci będących pod 
opieką rodzin zastępczych – koszt szkolenia 12.803,00 zł. 

4. Zapewnienie wsparcia dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka  
w osobie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, grupy wsparcia, rodzin 
pomocowych, wolontariuszy: 
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W okresie sprawozdawczym na grupę wsparcia dla rodzin zastępczych zgłosiła się 
1 rodzina, która uczestniczyła w indywidualnych konsultacjach  
z psychologiem. 218 rodzin ( rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka) było 
objętych wsparciem w osobie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
funkcjonowało 8 rodzin pomocowych, 2 rodziny zastępcze były objęte pomocą 
wolontariuszy. 

5. Zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych 
oraz rodzinnych domów dziecka: 
Zespól Poradnictwa Specjalistycznego udzielił wsparcia dla 158 rodzin 
zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, tj. 189 osób. Wsparciem 
psychologa objęto 23 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.  
W 2019 r. udzielono 65 porad dla rodziców zastępczych. 

6. Przyznawanie i finansowanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  
w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka:  
W okresie sprawozdawczym sfinansowano świadczenia na pokrycie kosztów 
utrzymania dla 391 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka na łączną kwotę 3.635 487,00 zł. 

6. Przyznanie i finansowanie dodatku wychowawczego określonego w przepisach  
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

W okresie sprawozdawczym dodatek wychowawczy wypłacono dla 269 dzieci  
na łączną kwotę 1.267.120,00 zł. 

7. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  
i rodzinnych domach dziecka: 

W okresie sprawozdawczym 116 dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka przyznano dofinansowanie do wypoczynku na łączną kwotę  
108.819,00 zł. 

8. Przyznawanie i finansowanie świadczeń na pokrycie kosztów związanych  
z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo: 
W okresie sprawozdawczym 28 dzieciom przyznano świadczenie na pokrycie 
kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka na łączną kwotę  
23.190,00 zł. 

9. Przyznawanie i finansowanie świadczeń na pokrycie kosztów związanych  
z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość 
sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo: 
W okresie sprawozdawczym nie przyznano świadczeń na pokrycie innych 



189 

zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. 
10.Przyznawanie i finansowanie świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego  

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym rodzinom zawodowym, 
niezawodowym lub rodzinnym domom dziecka: 
W okresie sprawozdawczym przyznano świadczenie na utrzymanie lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym 15 rodzinom 
(rodzinom zastępczym niezawodowym, zawodowym i rodzinnym domom dziecka)  
na łączną kwotę 89.440,00 zł. 

11.Przyznawanie i finansowanie świadczeń na pokrycie kosztów związanych  
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym zamieszkiwanym przez rodzinę 
zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka: 
W okresie sprawozdawczym 10 rodzinom przyznano świadczenie na pokrycie 
kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym 
zamieszkiwanym przez rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka  
na łączną kwotę 76.100,00zł. 

12.Pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką  
i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka: 
W okresie sprawozdawczym  przyznano 3 świadczenia na pokrycie innych 
niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem 
dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka na kwotę 2.941,00 zł. 

13.Finansowanie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych 
domów dziecka: 
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia dla 22 rodzin 
zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka na łączną kwotę  
731 346,00 zł oraz dla 9 rodzin pomocowych na kwotę 3 537,00 zł. 

14. Finansowanie wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach 
zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz rodzinnych domach dziecka: 
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia dla  
15 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 
pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych 
domach dziecka na łączną kwotę 164 252,00 zł. 

15.Finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta  
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w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów: 
W okresie sprawozdawczym sfinansowano pobyt dla 15 dzieci pochodzących  
z terenu Miasta, przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie 
innych powiatów na łączną kwotę 671.723,00 zł. 

16.Powoływanie rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka: 
W okresie sprawozdawczym nie utworzono rodziny zastępczej zawodowej, 
rodzinnego domu dziecka. 

2.2. Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej 
1. W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenie pt. „Funkcjonowanie dzieci 

obciążonych zespołem FAS” dla 17 pracowników Działu Pieczy Zastępczej -  
2 spotkania po 6 godzin – koszt szkolenia 3.500,00 zł oraz szkolenie „Dziecko  
z FAS/FASD w procesie edukacji” – 1 spotkanie 4 h, w którym wzięło udział  
20 osób-koszt szkolenia 439,50 zł. Ponadto, pracownicy Działu Pieczy Zastępczej 
uczestniczyli w następujących szkoleniach: 
1. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej – 2 pracowników. 
2. Budowa lokalnego systemu wsparcia rodziny – 2 pracowników. 
3. Podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych wobec osób  

z zaburzeniami psychicznymi w ramach procedury Niebieskiej karty –  
4 pracowników. 

4. Trafna diagnoza FAS. Jest na to sposób-Prawidłowo dostosowana terapia 
kluczem do sukcesu – 3 pracowników. 

5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej-kompetentny rzecznik dziecka  
i rodziny zastępczej – 8 pracowników. 

6. Różne oblicza agresji. Przyczyny, profilaktyka i leczenie-narastający problem 
medyczny i społeczny – 1 osoba. 

7. Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa – 22 pracowników.  
W okresie sprawozdawczym w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
zorganizowano 12 szkoleń w których wzięło udział 26 osób – koszt szkolenia 
wyniósł 4.990,00 zł.  
Kadra Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży ,,PARASOL” uczestniczyła  
w następujących szkoleniach: 
1. Spójrz inaczej – 12 osób (2.400 zł). 
2. Młodzież z problemem uzależnienia, nieletni wobec prawa -  

2 osoby.  
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3. Skuteczność strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu  
przez młodzież – 1 osoba. 

4. Moje bezpieczne dziecko, cyberprzestrzeń - 1 osoba. 
5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 osoba.  
6. Trening kontroli emocji  u dzieci  i młodzieży - 3 osoby. 
7. Profilaktyka pozytywna w praktyce – 2 osoby. 
8. Skuteczna komunikacja oraz metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem 

sytuacji trudnych – 1 osoba. 
9. Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 1 osoba.  
10. Kooperacje 3D ,Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób   

i rodzin – 2 osoby. 
11. Praca z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym - 1 osoba . 
12. Uzależnienia, przemoc ,wykluczenie. Jak skutecznie pomagać osobom  

w życiowym kryzysie – 3 osoby. 
13. Cyberprzemoc i środki psychoaktywne, zagrożenia dzieci i młodzieży -  

35 osób (3.600,00 zł ). 

RAZEM: 6 000,00 zł. 
2. Organizowanie superwizji kadr realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej: 
W okresie sprawozdawczym w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
zorganizowano 7 superwizji. 
Wszyscy pracownicy Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego uczestniczyli  
w comiesięcznej grupowej superwizji. 
W Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” każdy wychowawca  
i psycholog uczestniczył w spotkaniu superwizyjnym 2-3 razy w roku sprawozdawczym 
(wg potrzeb). Łącznie w 11 Placówkach Wsparcia Dziennego zorganizowano  
21 superwizji.  
Zorganizowano superwizję dla pracowników Działu Pieczy Zastępczej –  
5 spotkań po 3 h, w których uczestniczyło 13 osób. Koszt superwizji 1.800,00zł. 
Ponadto, 13 pracowników Działu Pieczy Zastępczej w ramach projektu ROPS 
brało udział w superwizji – 4 spotkania po 4 h. 
Wszyscy pracownicy realizujący zadania w ramach „Ulicy Kreatywnej”  
oraz placówki wsparcia dziennego „Ignis” korzystali z 4 superwizji. 

3. Realizacja programów terapeutycznych ponoszących standard opieki  
i wychowania podopiecznych instytucjonalnej pieczy zastępczej: 
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W okresie sprawozdawczym w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
zrealizowano 20 programów terapeutycznych. 

4. Zapewnienie zatrudnienia odpowiedniej liczby koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej (zgodnie z normami w tym zakresie): 
W okresie sprawozdawczym w Dziale Pieczy Zastępczej było zatrudnionych  
13 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy pracowali łącznie  
z 218 rodzinami (rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka). 

III. Organizowanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej w drodze  
do samodzielności.  

3.1. Pomoc wychowankom pieczy zastępczej w realizacji Indywidualnych Programów 
Usamodzielniania: 

1. Przyznawanie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, 
zagospodarowanie: 

W okresie sprawozdawczym 72 osoby otrzymały pomoc na kontynuowanie nauki 
na łączną kwotę 295.687,00 zł, pomoc na usamodzielnienie otrzymało 23 osoby  
na łączną kwotę 112.848,00 zł, natomiast pomoc na zagospodarowanie otrzymało 
17 osób na łączną kwotę 26.809,00 zł. 

2. Udzielanie pomocy w uzyskiwaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych: 
W okresie sprawozdawczym koordynatorzy Działu Pieczy Zastępczej udzielili 
pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 28 osobom (pomoc  
w wypełnianiu wniosków do ZGM, udzielanie informacji w sprawie możliwości 
uzyskania mieszkania chronionego, przejściowego, z ZGM, kierowanie  
do ustalonego pracownika socjalnego). 
Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej 12 wychowankom 
opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 
udzielili pomocy w formie mieszkania chronionego. 

3. Udzielanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia – doradztwo: 
W okresie sprawozdawczym koordynatorzy Działu Pieczy Zastępczej 17 osobom 
udzielili pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. 

4. Zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej: 
W okresie sprawozdawczym koordynatorzy Działu Pieczy Zastępczej 27 osobom 
zapewnili pomoc prawną i psychologiczną. 

Usługi poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego dla uczestników 
Ulicy Kreatywnej oraz ich rodzin realizowane są w ramach projektu: ”Ulica Kreatywna 
- akcja relacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
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Społecznego, nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-07D8/16-003 (usługi te kierowane 
są również dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej). 

XXXVI/708/2017 
19 grudnia  

2017 r. 

W sprawie przyjęcia 
„Programu Weteran 

Plus”. 

CEL: 
Umożliwienie weteranom działań poza granicami państwa i weteranom 
poszkodowanym zamieszkałym na terenie Miasta Bielska-Białej korzystania ze zniżek 
oraz nieodpłatnych świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych  
Bielska-Białej oraz ofert Punktów Partnerskich, wyrażających chęć przystąpienia  
do Programu. 
ZADANIE: 
Wspieranie osób posiadających status weterana działań poza granicami państwa  
i weterana poszkodowanego, zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej. 
W okresie sprawozdawczym 33 osobom przyznano karty „Weteran Plus”. 
Posiadacze karty „Weteran Plus” mogli korzystać z następujących ulg w miejskich 
jednostkach organizacyjnych: 
Bielskie Centrum Kultury: 
- zniżka w wysokości 50% ceny biletu wstępu na każdy koncert, którego 
organizatorem jest Bielskie Centrum Kultury. W okresie sprawozdawczym w BCK 
sprzedano 1 bilet ze zniżką – łączna wartość ulg: 50,00 zł. 
Galeria Bielska BWA: 
- bezpłatny wstęp na wystawy oraz warsztaty organizowane przez Galerię Bielską 
BWA. W okresie sprawozdawczym żadna osoba nie skorzystała z ww. oferty  
w ramach „Programu Weteran Plus”. 
Teatr Polski: 
- zniżka w wysokości 50% ceny biletu wstępu na przedstawienia własne Teatru 
Polskiego (z wyłączeniem premier, przedstawień gościnnych oraz festiwalowych); 
W okresie sprawozdawczym w Teatrze Polskim sprzedano 3 bilety ze zniżką – łączna 
wartość ulg: 75,00 zł. 
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana: 
- zniżka w wysokości 50% ceny biletu wstępu na wszystkie przedstawienia Teatru  
(z wyłączeniem premier, przedstawień gościnnych oraz festiwalowych); 
W okresie sprawozdawczym w Teatrze Lalek Banialuka sprzedano 10 biletów  
ze zniżką – łączna wartość ulg: 120,00 zł. 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 
- zniżka w wysokości 50% ceny biletu za korzystanie z Krytej Pływalni „Troclik:  

PS 
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i sauny; 
- zniżka w wysokości 50% ceny biletu za korzystanie z lodowiska, 
- zniżka w wysokości 50% ceny biletu za korzystanie z Pływalni „Panorama”  
i „Pływalni Start”. 
W okresie sprawozdawczym w BBOSiR sprzedano łącznie 163 bilety ze zniżką – 
łączna wartość ulg: 814,06 zł, w tym 
na Pływalnie: 
- „Troclik” - 93 biletów ze zniżką – wartość ulgi: 506,56 zł, 
- „Panorama” - 3 bilety ze zniżką – wartość ulgi: 7,50 zł, 
- „Start”- 64 bilety ze zniżką – wartość ulgi: 291,00 zł, 
oraz 
- lodowisko – 3 bilety ze zniżką – wartość ulg: 9,00 zł. 
Ponadto do „Programu Weteran Plus” przystąpił 1 Partner, tj. TS PODBESKIDZIE 
S.A., który wprowadził do swojej oferty następujące ulgi dla posiadaczy Karty 
Weteran Plus: - bilet na mecz za złotówkę. 

XXXVII/719/2018 
23 stycznia  

2018 r. 

W sprawie zasad 
wnoszenia, cofania  
i zbywania udziałów  
i akcji w spółkach 

prawa handlowego 
przez Prezydenta 

Miasta Bielska-Białej. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 
Przyjęte zasady obowiązują przy wnoszeniu, cofaniu i zbywaniu udziałów oraz akcji  
w spółkach  z udziałem kapitałowym Gminy Bielsko-Biała. 

RG 

XXXVIII/744/ 
2018 

27 lutego 2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 246/2 
o pow. 578 m², 

położonej  
w Bielsku-Białej przy 
ul. Wypoczynkowej. 

Przetargi, które odbyły się 28 września 2018 r. i 22 lutego 2019 r. oraz rokowania  
17 maja 2019 r., nie dały rezultatu. 
Przed wznowieniem procedury przetargu konieczne wykonanie aktualnej wyceny. 

MGR 
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XXXVIII/745/ 
2018 

27 lutego 2018 r. 

W sprawie zamiany 
lokalu mieszkalnego  

nr 3 w budynku  
przy ul. Bohaterów 

Warszawy 11 
stanowiącego 

własność Gminy 
Bielsko-Biała  

na lokal mieszkalny  
nr 1A,w budynku  

przy ul. Piwowarskiej 3 
stanowiący własność 

osoby fizycznej. 

W dniu 28 marca 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 4284/2019. MGR 

XXXVIII/751/ 
2018 

27 lutego 2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla terenu położonego  

w rejonie  
ul. Biwakowej. 

Plan uchwalony. BRM 

XXXVIII/752/ 
2018 

27 lutego 2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

obszaru obejmującego 
teren położony 

pomiędzy ulicami: 
Karpacką, Skarpową, 

ciekiem bez nazwy  
w rejonie ulicy 

Rucianej, ul. Jeżynową 

Procedura planistyczna zakończona. Projekt uchwały przekazano do Prezydenta 
Miasta. 

BRM 
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oraz Zwardońską  
i rejonem ulic 

Altanowej i Rajskiej. 

XXXIX/768/2018 
20 marca 2018 r. 

Zmiana: 
IV/35/2019 
22 stycznia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Wita Stwosza, 
obręb 4 Górne 
Przedmieście  
z jednoczesną 

sprzedażą 
usytuowanego na  

ww. budynku nr 1a. 

Uchwałą zmieniającą nr IV/35/2019 z 22 stycznia 2019 r. zmieniono tytuł uchwały: 
Obecne brzmienie: „w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Wita Stwosza 1a, obręb 4 Górne Przedmieście”. 
W dniu 29 października 2019 r. została zawarta umowa notarialna  
Rep. A Nr 7129/2019. 

MGR 

XXXIX/769/2018 
20 marca 2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego 
przy ul. Orchidei,  

w obrębie Hałcnów. 

Prace projektowe nad planem są wstrzymane. Prowadzenie dalszych prac 
projektowych jest uzależnione od uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

BRM 
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XXXIX/770/2018 
20 marca 2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  

w rejonie ulic: 
Wyzwolenia, Księży 
Las, Agronomówka, 

Józefa Braka. 

Procedura planistyczna na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. BRM 

XXXIX/771/2018 
20 marca 2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego  

w rejonie  
ul. Relaksowej. 

Procedura planistyczna na etapie przed skierowaniem projektu planu do uzgodnień  
i opinii. Kontynuowanie procedury planistycznej zależy od uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

BRM 

XXXIX/772/2018 
20 marca 2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego  

w rejonie ul. Orchidei  
i ul. Czeremchowej,  
w obrębie Hałcnów. 

Plan uchwalony. BRM 

XL/778/2018 
17 kwietnia  

2018 r. 

W sprawie zaskarżenia 
Zarządzeń 

Zastępczych 
Wojewody Śląskiego  

z dnia 23 marca  

Uchwała zrealizowana 
1. Dnia 20 kwietnia 2018 r. Miasto Bielsko-Biała złożyło do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojewody Śląskiego skargę  
na zarządzenie zastępcze nr NPII.4131.4.51.2018 Wojewody Śląskiego  
z 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ul. Dywizji Kościuszkowskiej  

GK 
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2018 r. w sprawie 
zmiany nazw ulic na 

terenie Miasta Bielska-
Białej do sądów 

administracyjnych  
obu instancji. 

na ul. Józefa Rymera. Pismami z 18 czerwca 2018 r. sygn. akt IV SA/GI 613/18  
i z 6 czerwca 2018 r. sygn. akt IV SA/GI 565/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Gliwicach poinformował o możliwości przeprowadzenia postępowania 
mediacyjnego, którego celem jest wyjaśnienie rozważenie okoliczności faktycznych  
i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń, co do sposobu jej załatwienia. 
Postanowieniem z dnia 2 lipca 2018 r. sygn. akt IV/SA/GI 613/18 Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gliwicach odrzucił w/w skargę. W związku z powyższym zgodnie  
ze wskazaną uchwałą Miasto Bielsko-Biała wniosło do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną. 
Postanowieniem z 15 listopada 2018 r. sygn. akt II OSK 3045/18 Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę  
do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach. 
Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. sygn. akt IV SA/GI 1104/18 Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego 
zarządzenia zastępczego, a następnie wyrokiem z dnia 10 czerwca 2019 r.  
sygn. akt III SA/GI 420/19 oddalił skargę. 
W dniu 22 sierpnia 2019 r. Miasto Bielsko-Biała złożyło do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjna na w/w wyrok. Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 grudnia 2019 r. sygn. akt II OSK 
3328/19 uchylił zaskarżony wyrok oraz poprzedzające go zarządzenie zastępcze 
Wojewody Śląskiego. 
2. W dniu 20 kwietnia 2018 r. Miasto Bielsko-Biała złożyło do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojewody Śląskiego skargę  
na Zarządzenie Zastępcze Nr NPII.4131.4.30.2018 Wojewody Śląskiego z 23 marca 
2018 r. w sprawie zmiany nazwy ul. I Armii Wojska Polskiego na ul. Cichociemnych. 
Pismem z 25 maja 2018 r., znak NPII.4131.4.30.2018 Śląski Urząd Wojewódzki 
w Katowicach odpowiedział na skargę Miasta Bielska-Białej, a następnie Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2018 r. sygn. akt 
IV/SA/565/2018 uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze. 
Pismem z 14 października 2018 r. Wojewoda Śląski złożył skargę kasacyjną  
na w/w  wyrok. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 20 
marca 2019 r. sygn. akt II OSK 3565/19 uchylił zaskarżony wyrok oraz poprzedzające  
go zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. 
Jednocześnie poprzednie nazwy ulic zostały przywrócone w rejestrze mieszkańców 
prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, ewidencji miejscowości, ulic  
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i adresów, ewidencji gruntów i budynków. Przekazano również stosowne informacje 
do TERYT-u, PESEL-u i do Sądu Rejonowego  w Bielsku-Białej. 

XL/789/2018 
17 kwietnia  

2018 r. 
Zmiana: 

X/191/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 
 

W sprawie określenia 
tygodniowego  

obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, 
psychologów, 
logopedów, 
terapeutów 

pedagogicznych, 
doradców 

zawodowych, 
nauczycieli 

prowadzących 
kształcenie w formie 
zaocznej, nauczycieli 

kształcenia  
na odległość oraz 
zasady zaliczania  
do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć  
w formie zaocznej  

i w kształceniu  
na odległość. 

W uchwale nr XL/789/2018 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 18 kwietnia 2018 r.  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 
kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 
zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość wprowadzono zmiany w tytule 
uchwały oraz po § 1 dodano § 1a ustalając tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dla nauczycieli – konsultantów zatrudnionych w placówce doskonalenia 
nauczycieli, który wynosi 35 godzin. 

MZO 

XL/794/2018 
17 kwietnia  

2018 r. 

W sprawie przyznania 
pierwszeństwa  

w nabywaniu lokali 
mieszkalnych przez 

najemców oraz 
udzielania bonifikaty  

od ceny przy 
sprzedaży lokali 
mieszkalnych 

Uchwała realizowana na bieżąco. MGR 
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stanowiących 
własność Gminy lub 
Miasta na prawach 

powiatu Bielsko-Biała. 

XL/796/2018 
17 kwietnia  

2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 4962/6 o pow. 

405 m², położonej  
w Bielsku-Białej  

w rejonie ul. Polnej, 
obręb Lipnik. 

Strona nie zgłosiła się na wezwania z 31 sierpnia 2018 r. oraz 10 stycznia 2019 r.  
do podpisania protokołu uzgodnień. 
W dniu 23 stycznia 2020 r. ponownie skierowano pismo do wnioskodawcy w sprawie 
nabycia nieruchomości. 

MGR 

XL/799/2018 
17 kwietnia  

2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 
niezabudowanych 

nieruchomości 
stanowiących 

własność Gminy 
Bielsko-Biała, 

oznaczonych jako 
działki: 2092/9, 

2092/10, 2092/6, obj. 
KW BB1B/00060379/2 
oraz 2092/20, obj. KW 

BB1B/00142272/1, 
położonych w Bielsku-

Białej w rejonie ulic 
Zapłocie Duże  
i Wincentego 

Kadłubka, obręb Stare 
Bielsko. 

Przetargi, które odbyły się 22 marca 2019 r. i 11 lipca 2019 r. oraz rokowania  
5 grudnia 2019 r. nie dały rezultatu. 
Rozważana jest kwestia podziału nieruchomości na mniejsze działki budowlane. 

MGR 
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XL/800/2018 
17 kwietnia  

2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako działki 
403/3 i 644/1, 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Wyzwolenia,  
obręb Biała Miasto. 

Przetargi, które odbyły się 18 kwietnia 2019 r. i 12 lipca 2019 r. nie dały rezultatu. 
Przetarg planuje się w II kwartale 2020 r. 

MGR 

XL/801/2018 
17 kwietnia  

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obejmującego teren 
położony w Lipniku  

w rejonie ulicy Polnej. 

Plan uchwalony. BRM 

XLI/809/2018 
22 maja 2018 r. 

W sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami. 

Ogółem w 2019 r. przeprowadzono 30 kontroli, w tym: 
- 1 w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej, 
- 20 w żłobkach niepublicznych, 
- 5 w niepublicznych klubach dziecięcych, 
- 4 u dziennych opiekunów. 

PS 

XLI/814/2018 
22 maja 2018 r. 

Uchylenie: 
V/49/2019 

26 lutego 2019 r. 

W sprawie określenia 
rodzaju dodatkowych 
usług świadczonych 

przez miasto  
Bielsko-Biała   

w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych  

od właścicieli 
nieruchomości  

Uchwała uchylona. 
 

GO 
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i zagospodarowania 
tych odpadów, 
sposobu ich 

świadczenia oraz 
wysokości cen za te 

usługi. 

XLI/817/2018 
22 maja 2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała,  

z jednoczesną 
sprzedażą budynków, 

położonej przy  
ul. Ceramicznej. 

Przygotowano zmianę uchwały Rady Miejskiej. MGR 

XLI/821/2018 
22 maja 2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  

w obrębie Stare 
Bielsko, przy ulicy 
Bohaterów Monte 

Cassino  
i Rudawka, na wschód  

od rzeki Wapienica. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych. Kontynuacja prac nad projektem 
planu jest uzależniona od uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

BRM 



203 

XLII/831/2018  
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie ustalenia 
zasad usytuowania  
na terenie miasta 

Bielska-Białej miejsc 
sprzedaży  

i podawania napojów 
alkoholowych. 

Realizowana na bieżąco przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej (wydano ogółem 
726 zezwoleń). 

DG 

XLII/832/2018   
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie ustalenia 
liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych na 

terenie miasta Bielska-
Białej. 

Realizowana na bieżąco przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej (wydano ogółem 
730 zezwoleń). 

DG 

XLII/839/2018 
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie przyjęcia 
„Zasad wynajmowania 

lokali wchodzących  
w skład 

mieszkaniowego 
zasobu Miasta Bielska-

Białej”. 

Realizacja przedmiotowej uchwały przebiegała w 2019 roku następująco: 
1.Ilość wyroków eksmisyjnych z prawem do zawarcia najmu socjalnego lokalu 
oczekujących na realizację: wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano  
89 wyroków.  
2.Na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 71 wezwań komorniczych  
do wskazania tymczasowego pomieszczenia. 
3.Na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 711 wniosków osób oczekujących  
na lokal komunalny, w tym 150 wniosków osób już umieszczonych na listach 
wynajmu.  
4.Realizacja list wynajmu mieszkań w podziale na gospodarstwa domowe: (liczba 
rodzin oczekujących) 

Stan na: 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

Lista do remontu gruntownego/ 
Lista do remontu na koszt przyszłego najemcy: 

Listy 2017 -2019 ilość rodzin ilość rodzin 

gospodarstwa 1 osobowe 29 22 

gospodarstwa 2 osobowe  16 12 

gospodarstwa 3 osobowe  10 6 

gospodarstwa 4 osobowe 3 0 

gospodarstwa 5 osobowe 2 0 

ZGM 
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gospodarstwa 6 osobowe 2 0 

  62 40 

Lista podstawowa: 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

Listy 2015-2019 ilość rodzin ilość rodzin 

gospodarstwa 1 osobowe 20 15 

gospodarstwa 2 osobowe  
(w tym §39) 

13 17 

gospodarstwa 3 osobowe  6 21 

gospodarstwa 4 osobowe 11 14 

gospodarstwa 5 osobowe 16 15 

gospodarstwa 6 osobowe 2 3 

gospodarstwa 7 osobowe 1 1 

gospodarstwa 8 osobowe 0 1 

gospodarstwa 9 osobowe 0 0 

 
69 87 

Lista najmu socjalnego lokali: 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

Lista 2019 r. ilość rodzin ilość rodzin 

gospodarstwa 1 osobowe 0 6 

gospodarstwa 2 osobowe  0 2 

gospodarstwa 3 osobowe  0 3 

gospodarstwa 4 osobowe 0 7 

gospodarstwa 5 osobowe 0 3 

gospodarstwa 6 osobowe 0 2 

Razem:  0 23 

Ponadto w trybie szczególnym § 39 aktualnie obowiązującej uchwały, 
zrealizowano 2 sprawy z 7 w tym trybie.  
5. Informacja dot. prac Zespołu ds. opracowywania projektu list wynajmu mieszkań  
w 2019 r. 
 Zarządzeniem nr ON.0050.256.2019.ZGM Prezydenta Miasta Bielska–Białej  
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z 6 marca 2019 r. powołany został Zespół ds. opracowania projektu list wynajmu 
mieszkań na rok 2019. 

Przy opracowywaniu projektu list wynajmu mieszkań brane były  
pod uwagę wnioski złożone do 31 grudnia 2018 r. (termin złożenia aktualizacji 
dokumentów wyznaczono do dnia 22 marca 2019 r.). Przy opracowywaniu list 
wynajmu mieszkań wzięto pod uwagę 319 spraw, w tym 89 do listy najmu lokalu 
socjalnego, 210 do podstawowej listy wynajmu mieszkań i 20 do listy wynajmu 
mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy. Do projektu listy najmu 
socjalnego lokali ujęto 31 wnioskodawców. Do projektu podstawowej listy wynajmu 
mieszkań uwzględniono 64 wnioskodawców. Natomiast do projektu listy wynajmu 
mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy, uwzględniono  
11 wnioskodawców. Razem 106 wnioskodawców. 

Zgodnie z zapisami przedmiotowej Uchwały projekt listy podlegał publikacji,  
a osoby nieujęte na liście mogły złożyć zastrzeżenia, które rozpatrywała Komisja 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (KGMiM).  

Informacje dotyczące podjęcia decyzji o opracowywaniu list wynajmu mieszkań 

(najmu socjalnego lokali, podstawowej i do remontu na koszt przyszłego najemcy) 

wysłano do 449 wnioskodawców. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 

ponownej weryfikacji wniosków dostarczyło 339 wnioskodawców, w tym: 

 319 zweryfikowano pozytywnie, 

 20 zweryfikowano negatywnie. 

Ostatecznie przy opracowywaniu list wynajmu mieszkań wzięto pod uwagę  
150 spraw, w tym 87 do podstawowej listy wynajmu mieszkań, 40 do listy wynajmu 
mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy, 23 do listy najmu socjalnego 
lokali.  

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 11 kwietnia 2019 r. Zespół  
ds. opracowywania projektu list wynajmu mieszkań został podzielony na pięć 
Zespołów wizytujących (wizytacje przeprowadzono w okresie od 12 kwietnia  
do 15 czerwca 2019 r.).  
 W trakcie prac 3 osobowe zespoły wizytujące sporządziły kwestionariusze 
kwalifikacji punktowej i przeprowadziły wizytacje 319 rodzin.  
W dniu 24 czerwca 2019 r. ww. Zespół opracował projekt list wynajmu mieszkań  
na 2019 r., zaakceptowany przez KGMiM. 
 Projekt list wynajmu mieszkań, zgodnie z § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 powołanych 
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wyżej Zasad, podany został do publicznej wiadomości w okresie  
od 23 września do 7 października 2019 r. Zgodnie z § 14 ust. 2  
oraz § 27 ust. 2 powołanych wyżej Zasad, osoby, których wnioski były rozpatrywane 
podczas opracowywania projektu list wynajmu w roku 2019 i nie zostały ujęte, mogły 
do 8 sierpnia 2019 r. składać zastrzeżenia do KGMiM za pośrednictwem Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM). Zastrzeżenia złożyło w terminie  
130 wnioskodawców w tym 88 do podstawowej listy wynajmu mieszkań, 8 do listy 
wynajmu mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy, 34 do listy najmu 
socjalnego. 
 Złożone zastrzeżenia zostały za pośrednictwem ZGM przekazane  
do KGMiM, która rozpatrzyła je na posiedzeniu 4 września 2019 r.  
Z ww. złożonych zastrzeżeń Komisja pozytywnie rozpatrzyła: do projektu socjalnej 
listy wynajmu mieszkań – 4 zastrzeżenia wnioskodawców, do projektu podstawowej 
listy wynajmu mieszkań – 11 zastrzeżeń wnioskodawców i do projektu listy wynajmu 
mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy – 3 zastrzeżenia wnioskodawców.  

Wobec powyższego KGMiM sporządziła ostateczny projekt list wynajmu 
mieszkań, w którym do listy najmu socjalnego lokali ujęto 34 wnioskodawców,  
do podstawowej listy wynajmu mieszkań ujęto 75 wnioskodawców, natomiast  
do listy wynajmu mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy ujęto  
13 wnioskodawców. Razem na listach wynajmu mieszkań znalazły się 122 wnioski. 
Listy zawierały następujące dane: indywidualny numer wniosku, liczbę uzyskanych 

punktów, ilość osób ujętych we wniosku. 

XLII/840/2018 
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie złożenia 
oświadczenia  

o wyrażeniu woli 
włączenia do zasobu 

lokali socjalnych, lokali 
położonych przy  

ul. Granicznej 4 i 6  
w Bielsku-Białej. 

1. Uchwała została podjęta w związku z aplikacją o dofinansowanie termomodernizacji 
budynków ze środków zewnętrznych. Wniosek o przedmiotowe dofinansowanie 
został przygotowany i złożony w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Projekt znajduje  
się na liście rezerwowej. 

ZGM 
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XLII/841/2018 
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie zaskarżenia 
do Wojewódzkiego 

Sądu 
Administracyjnego  

w Gliwicach 
rozstrzygnięcia 
nadzorczego 

Wojewody Śląskiego  
z 25 maja 2018 r.  

Nr 
NPII.4131.1.259.2018. 

Uchwała zrealizowana. Wyrokiem RP nr I OSK1101/19 z 12 grudnia 2019 r. oddalono 
skargę kasacyjną. 

MGR 

XLII/843/2018 
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

ozn. jako działka 
105/10 obręb 14 Dolne 

Przedmieście 
położonej w Bielsku-

Białej przy ulicy 
Piastowskiej 12-12a  
na rzecz właścicieli 
nieruchomości ozn. 

jako działka 45/5  
obręb 14  

Dolne Przedmieście. 

W dniu 6 marca 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 1611/2019. MGR 

XLII/846/2018 
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla terenu przy ulicy 

Okrężnej. 

Prace projektowe nad planem są wstrzymane. Prowadzenie dalszych prac 
projektowych jest uzależnione od uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

BRM 
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XLII/847/2018 
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla terenu  

przy ulicy Górskiej. 

Procedura planistyczna na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. BRM 

XLII/848/2018 
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia do 

sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla terenu położonego  

w rejonie ulic Rydla  
i Wiślanej. 

Prace projektowe nad planem są wstrzymane. Prowadzenie dalszych prac 
projektowych jest uzależnione od uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

BRM 

XLII/849/2018 
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  
w obrębie Kamienica  
na południe od ulicy 
Gościnnej, w rejonie 

ulicy Kolistej. 

Procedura planistyczna na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. BRM 
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XLII/850/2018 
19 czerwca  

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania  
przestrzennego dla 
terenów położonych 
przy ul. Krakowskiej,  

w rejonie składowiska 
odpadów komunalnych   

w Lipniku. 

Aktualnie trwają konsultacje z Radą Osiedla Lipnik w sprawie projektu planu. 
Uchwalenie planu zależy od uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

BRM 

XLIII/860/2018 
28 sierpnia  

2018 r. 

W sprawie 
przekazania projektu 

Regulaminu 
dostarczania wody  
i odprowadzania 

ścieków  na terenie 
miasta Bielska-Białej  

do zaopiniowania 
organowi 

regulacyjnemu. 

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniem ścieków   AQUA S.A. 8 czerwca 2018 r. przedłożyła projekt 
“Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta  
Bielska-Białej” projekt ten został przekazany przez Radę Miejską  w Bielsku-Białej 
organowi regulującemu do zaopiniowania.   
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe  
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedstawiło opinię do projektu jako niezgodną  
z przepisami. W grudniu 2018 r. opinia została przesłana do AQUA S.A. celem 
zajęcia stanowiska. 

GM 
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XLIII/865/2018 
28 sierpnia  

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
zmiany uchwały  

Nr V/83/2007Rady 
Miejskiej 

 w Bielsku-Białej z dnia 
20 lutego 2007 roku  
w sprawie zmiany 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
w zakresie 

wytwórczości i usług 
dla terenu 

obejmującego obszar  
położony pomiędzy 
ulicą Międzyrzecką, 
Bohaterów Monte 
Cassino i granicą 

miasta oraz 
oczyszczalni ścieków  

w Bielsku-Białej. 

Procedura planistyczna zakończona, projekt uchwały końcowej będzie skierowany  
do Rady Miejskiej w celu uchwalenia. 

BRM 

XLIII/866/2018 
28 sierpnia  

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenów położonych  

w rejonie ulic: 
Karpackiej  

i Jeżynowej. 

Plan uchwalony. BRM 
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XLIII/867/2018 
28 sierpnia  

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego  

w rejonie ul. Szyprów. 

Procedura planistyczna na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. BRM 

XLIV/874/2018 
27 września 

2018 r. 

W sprawie określenia 
wzorów formularzy 

informacji i deklaracji 
składanych do organu 

podatkowego przez 
podatników podatku  
od nieruchomości, 
podatku rolnego 

 i podatku leśnego 
oraz formatu 

elektronicznego, 
warunków  

i trybu ich składania  
za pomocą środków. 

Od 23 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. była podstawą do składania 
formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny do organu 
podatkowego. 

DB 

XLIV/879/2018 
27 września 

2018 r. 
Zmiana: 

V/51/2019 
26 lutego 2019 r. 

W sprawie ustalenia 
strefy płatnego 
parkowania dla 

pojazdów 
samochodowych na 
drogach publicznych 
na obszarze miasta 

Bielska-Białej. 

Ustawa zrealizowana.  MZD 
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XLIV/881/2018 
27 września 

2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż  

nieruchomości 
położonej w Bielsku-

Białej ozn. jako działka 
866/6 obręb Lipnik, 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała. 

W dniu 8 października 2019 r. została zawarta umowa notarialna  
Rep. A Nr 3204/2019. 

MGR 

XLIV/882/2018 
27 września 

2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż  

nieruchomości 
położonej  

w Bielsku-Białej  
ozn. jako działka 263 
obręb Bielsko Miasto, 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała. 

W dniu 20 grudnia 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 4996/2019. MGR 

XLIV/883/2018 
27 września 

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia  
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla terenu położonego  

w rejonie ulic: 
Cieszyńskiej  

i Światopełka. 

Plan uchwalony. BRM 

XLV/889/2018 
25 października 

2018 r. 

W sprawie Gminnego 
programu profilaktyki  

i rozwiązywania 
problemów 

alkoholowych  
na rok 2019. 

Uchwalony przez Radę Miejską Gminny program profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2019 (Program) stanowi załącznik do wymienionej 
Uchwały i zawiera informacje na temat podstawowych problemów alkoholowych  
w Bielsku-Białej, zadań i metod realizacji Programu, współdziałania organizacji 
pozarządowych, instytucji i służb społecznych w rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych na terenie Miasta, realizatorów zadań i zasad finansowania Programu 
oraz wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

PS 
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Alkoholowych w Bielsku-Białej (Komisji R.P.A.). 
Zasady wynagradzania, o których mowa powyżej, zostały zamieszczone  

w Programie zgodnie z art. 4 1 ust. 5 ustawy z 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i były stosowane do 
realizacji zadań przez zespoły Komisji R.P.A.: motywujący i kontrolujący, działającej  
w 2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr ON-0151/301/07/PS Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z dnia 2 kwietnia 2007 r. z późn. zm. Na Program składało się  
5 zadań wynikających z art. 41 ust. 1 wspomnianej ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 
1. W ramach zadania nr 1 o nazwie „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków  
ich rodzin”:  
W trybie Otwartego Konkursu Ofert pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom 
społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, poprzez organizację 
wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów lecznictwa odwykowego”, 
wyłoniono dwa podmioty, które organizowały wyjazdowe sesje terapeutyczne: Śląską 
Fundację Błękitny Krzyż oraz Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „Od 
Nowa”. Dofinansowanie dotyczyło 2.056 osobodni psychoterapii  
i dni pobytu osób uczestniczących w wyjazdowych sesjach psychoterapeutycznych 
dla pacjentów uczestniczących w programach leczenia uzależnienia od alkoholu  
i współuzależnienia. Taka forma realizacji tego zadania przyczyniła się  
do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  
dla wspomnianych wyżej odbiorców, gdyż zakładało nie tylko pokrycie kosztów 
psychoterapii, ale także pokrycie kosztów pobytu (wyżywienia i noclegu) pacjentom 
wyjazdowych sesji terapeutycznych, co stanowiło wcześniej niejednokrotnie 
przeszkodę w kontynuacji psychoterapii.   
2. W ramach zadania nr 2 o nazwie „Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie”: 
1) Finansowano organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół motywujący Komisji, rozpatrujący 
wnioski z policji, prokuratury, pomocy społecznej, zespołów kuratorskiej służby 
sądowej i wnioski indywidualne o zobowiązanie do leczenia odwykowego, 
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podejmował czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 
uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, w jego skład wchodzi 6 przeszkolonych członków. Zespół odbył  
w 2019 roku 138 posiedzeń, przyjmując strony trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, 
wtorek i środę). Zadania zespołu realizowało ponadto 6 biegłych sądowych  
(3 psychologów, 1 specjalista psychoterapii uzależnień i 2 lekarzy psychiatrów),  
do badania skierowano 148 spraw, biegli wydali 81 opinii psychologiczno-
psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  
W ramach realizacji zadania 2.1, zespół motywujący w 2019 r. oprócz postępowań  
z 2018 r., prowadził 189 spraw z wniosków zgłoszonych w roku 2019 r. (łącznie  
432 postępowania). Na posiedzenia zespołu motywującego zostały wezwane  
1.234 osoby, zgłosiło się 718 osób. Wystąpiono z 96 wnioskami do Sądu 
Rejonowego o zobowiązanie uczestników postępowań do podjęcia leczenia 
odwykowego.  
W związku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.  
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1245), które wprowadziło obowiązek realizacji tytułowej 
procedury przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
zwiększyła się liczba zadań związanych z powołanymi wyżej problemami 
(sporządzanie Niebieskich Kart, udział w pracach grup roboczych Zespołu 
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). W 2019 r. członkowie 
zespołu motywującego uczestniczyli w pracach dotyczących 407 posiedzeń grup 
roboczych.  
2) Dofinansowano prowadzenie pracy indywidualnej oraz „grup problemowych”  
w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym  
i społecznym; realizację programu diagnozy i terapii FAS oraz programów 
interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej  
dla członków rodzin z problemem alkoholowym, dorosłych dzieci alkoholików,  
a także młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodziców i opiekunów: 
- Zespół Poradnictwa Specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
udzielił w 2019 r. pomocy psychologicznej 21 dorosłym dzieciom alkoholików 
(syndrom DDA). Ogółem z poradnictwa specjalistycznego skorzystały 394 osoby.  
W powyższym Zespole odbyły się 393 sesje terapeutyczne dotyczące problemu 
alkoholowego i 138 sesji dotyczących problemu przemocy.  
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r. zrealizowano 10 warsztatów  
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po 3 godziny dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i pracowników 
socjalnych.  
W warsztatach umiejętności wychowawczych dla rodziców o niskich kompetencjach 
wychowawczych uczestniczyło łącznie 8 osób, 5 osób uzyskało zaświadczenie  
o ukończeniu pełnego cyklu, a 3 osoby – o uczestnictwie w warsztatach. Spotkania 
odbywały się w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego MOPS. Rodziny pozytywnie 
oceniły przeprowadzone zajęcia, a asystenci tych rodzin dostrzegli wzrost poczucia 
kompetencji rodzicielskich uczestników zajęć. 
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym skierowano  
do diagnozy lekarsko-psychologicznej 24 dzieci narażonych prenatalnie na alkohol, 
będących pod opieką rodzin zastępczych. 
- W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano program zajęć 
terapeutycznych dla rodzin podopiecznych z problemem uzależnienia w Pogotowiu 
Opiekuńczym. Rozmowy skupiały się na diagnozie zaburzenia emocjonalnego 
rodziny oraz motywowania do zmiany w jej funkcjonowaniu z priorytetem zgłoszenia 
do poradni leczenia uzależnień. Zaobserwowano poprawę sytuacji w dwóch 
rodzinach. Program obejmował 27 spotkań, tj. 100 godzin zajęć grupowych.  
W okresie sprawozdawczym w programie uczestniczyło łącznie 9 osób.  
- W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano program „Można 
żyć inaczej”, adresowany do dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi 
(zajęcia indywidualne). W zajęciach wzięło udział 13 wychowanków. Odbyło się  
100 godzin zajęć (26 spotkań). Charakter działań profilaktycznych w pracy 
indywidualnej był uzależniony od potrzeb dziecka. Program służył pokazaniu 
perspektyw zdrowego stylu życia bez używania środków zmieniających nastrój. 
- W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano program 
„Horyzonty”.  
W 26 przedsięwzięciach uczestniczyło 19 dzieci z Pogotowia Opiekuńczego. Atutem 
Programu było objęcie działaniami zróżnicowanej grupy wiekowej, cykliczność, 
wymiar edukacyjny i wychowawczy zajęć edukacji kulturalnej, artystycznych, 
sportowych i turystycznych. 
- W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano terapię 
indywidualną wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9. Terapia indywidualna 
prowadzona była w konwencji behawioralno-poznawczej i psychodynamicznej. Sesje 
terapeutyczne realizowane były poza placówką, w Pracowni Psychoedukacji  
i Terapii w Bielsku-Białej. W programie uczestniczyło 10 wychowanków (200 godzin 
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spotkań indywidualnych). 
- W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano terapię grupową 
dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9. W programie uczestniczyło  
12 osób. Odbyło się 6 spotkań (20 godzin). 
- W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano terapię 
indywidualną dla podopiecznych Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24. W okresie 
sprawozdawczym przeprowadzono 70 godzin spotkań indywidualnych  
(5 uczestników). Celem terapii było rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 
udzielenie wsparcia w nawiązywaniu relacji dziecka ze światem. Wprowadzono 
elementy relaksacji, nauki przez zabawę, pracy ze złością. Również w Domu Dziecka 
przy ul. Pocztowej 24 realizowano grupowy program terapeutyczny  
(20 dwugodzinnych sesji, 10 uczestników). Celem zajęć było wzmacnianie 
samooceny, rozpoznawanie swoich ograniczeń, kształtowanie umiejętności  
w kontaktach z ludźmi. 
- Realizowano również indywidualną i grupową terapię wychowanków POW 
„Słoneczny Dom” w Bielsku-Białej przy ul. Cygańskiej. Uczestniczyło w niej 6 osób, 
odbyło się 60 godzinnych spotkań. 
3) finansowano realizację programów i przedsięwzięć w zakresie ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programów 
terapeutycznych dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie, w tym obsługę 
Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono obsługę organizacyjno-
techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
w Bielsku-Białej, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. Urz. 2015r., poz. 1390). W myśl Rozporządzenia Rady 
Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”, do sporządzania „Niebieskich Kart” zostali zobowiązani 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, oświaty, 
ochrony zdrowia i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Wypełnioną „Niebieską Kartę-A” należy  zgodnie z przepisami przekazać do 7 dni do 
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie. W 2019 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Bielsku-Białej wpłynęło 305 „Niebieskich Kart-A” (dotyczących 249 rodzin) w 
związku z podejrzeniem występowania przemocy domowej. Natomiast 
przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodzin z problemem przemocy  



217 

pracowali w formule grup roboczych (w okresie sprawozdawczym odbyło się 1218 
posiedzeń grup roboczych).  
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono grupę wsparcia dla osób 
doznających przemocy, w której w okresie sprawozdawczym uczestniczyły  
24 kobiety (37 spotkań grupowych po 4 godziny). Zrealizowano również 38 godzin 
konsultacji indywidualnych z uczestniczkami programu. Zajęcia prowadziło  
2 psychologów. 
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono grupę terapeutyczną dla osób 
doznających przemocy, w której w okresie sprawozdawczym wzięło udział  
11 kobiet (37 spotkań grupowych po 4 godziny). Zrealizowano również 38 godzin 
konsultacji indywidualnych z uczestniczkami programu. Zajęcia prowadziło  
2 psychologów. 
4) prowadzenie działań interwencyjnych, informacyjnych i doradczych w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
w tym prowadzenie Telefonu Zaufania „Niebieska Linia”: 
- W Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzono dyżury prawników, 
którzy świadczyli bezpłatne usługi dla mieszkańców miasta, dotkniętych kryzysem,  
w szczególności związanym z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie.  
W ramach zadania w POIK funkcjonował całodobowy telefon zaufania „Niebieska 
Linia”. Udzielono pomocy psychologicznej i interwencyjnej osobom doświadczającym 
w rodzinie problemów alkoholowych i przemocy. W okresie sprawozdawczym 
udzielono 7.110 sesji interwencji kryzysowej (sekcja interwencyjno-terapeutyczna),  
w tym 4.494–bielszczanom, a także 1.997 osobodni  hostelowych, w tym 1.333 – 
mieszkańcom Bielska-Białej. Część z nich dotyczyła pomocy interwencyjnej osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie, w szczególności zmuszonym do opuszczenia 
miejsca zamieszkania. Przemoc ze strony bliskich była źródłem kryzysu  
u 100 bielszczan poszukujących pomocy interwencyjnej w Ośrodku. POIK udzielił 
również bielszczanom 737 porad prawnych. 
3. W ramach zadania nr 3 o nazwie „Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,  
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”: 
1) Ze środków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2019 dofinansowano szkolne programy zapobiegania zjawiskom 
patologicznym w szkołach. W ramach Programu w okresie od marca  
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do czerwca 2019 r. dofinansowano 23 przedsięwzięcia profilaktyczne  
w 16 szkołach, a w okresie od października do grudnia 2019 r. – 31 przedsięwzięć  
w 24 szkołach. Dofinansowano przede wszystkim rekomendowane przez PARPA, 
KBdPN oraz ORE programy profilaktyczne, w tym programy skierowane  
do rodziców i opiekunów, a także programy dotyczące przeciwdziałania przemocy 
rówieśniczej i cyberprzemocy.  
2) W ramach tego zadania finansowano działalność, niezbędne remonty, a także 
zakup materiałów i wyposażenia dla placówek wsparcia dziennego  
oraz dofinansowano działalność, a także zakup materiałów i wyposażenia  
dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z dofinansowania skorzystał Zespół 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (93 dzieci objętych działaniami ZPOW) oraz 
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, z usług  którego skorzystało  
w 2019 r. 522 podopiecznych (11 Placówek Wsparcia Dziennego). Powyższe 
placówki zrealizowały szereg przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 
Podopieczni mieli zapewnione profesjonalne wsparcie pedagogiczne  
i psychologiczne. Wdrożono zajęcia edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, a także 
oferowano dożywianie (codzienne zapewnienie posiłku dla podopiecznych wraz  
z cykliczną edukacją żywieniową poprzez realizację programów autorskich). 
3) w ramach organizowania i udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, 
superwizjach oraz innych formach zwiększających kwalifikacje  
w zakresie problematyki uzależnień, rozwiązywania problemów patologii społecznej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu, zrealizowano 
przedsięwzięcia:   
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano 15 konsultacji 
szkoleniowych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W konsultacjach uczestniczyło 71 osób.  
- W dniach 30-31 maja 2019 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej  
pt. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu  
w związku z prowadzeniem działań wobec osób i rodzin z problemem przemocy”. 
Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego  
w Krakowie w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W szkoleniu wzięło 
udział 10 osób. 
- W dniach 17-18 października 2019 r. w związku z inauguracją nowej kadencji, 
odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej pt. „Aktualne prawno-
organizacyjne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; efektywna komunikacja nakierowana  
na współpracę interdyscyplinarną”. W szkoleniu wzięło udział 16 osób. 
- W dniach 3-4 października 2019 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków 
grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w Bielsku-Białej na temat „Podejmowanie działań interwencyjnych  
i pomocowych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach procedury 
Niebieskie Karty”. W szkoleniu wzięło udział 58 osób (dzielnicowi bielskiej Policji  
i pracownicy socjalni MOPS, asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej w Bielsku-Białej).  
- W dniach 23-24 maja 2019 r. odbyło się szkolenie z zakresu superwizji  
i konsultowania działań profilaktycznych prowadzonych przez pracowników MOPS. 
 W szkoleniu wzięło udział 8 osób.  
- W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zorganizowano 7 sesji 
superwizyjnych dla 13 pracowników merytorycznych Domu Dziecka przy ul. Lompy 9. 
Praca z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz ich rodzicami wymaga właściwej 
współpracy zespołu w zakresie podejmowanych działań, poszukiwania skutecznych 
rozwiązań i kierunków pracy oraz ciągłego wysiłku nad osobistym rozwojem.  
- W związku ze skalą zjawiska depresji wśród nastolatków i współwystępujących 
objawów samookaleczeń, zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych myśli 
suicydalnych, w maju 2019 r. odbyło się szkolenie dla kadry merytorycznej Zespołu 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, prowadzone przez lekarza psychiatrę,  
w zakresie zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń bordeline – rozpoznania 
objawów i dostosowania do nich form i metod  pracy. 
- W dniach 27-28 listopada 2019 r. zorganizowano udział członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej w konferencji  
pn. „Uzależnienia, przemoc, wykluczenie – jak skutecznie pomagać osobom  
w kryzysie życiowym”.  
4) W ramach planowanego do realizacji w 2019 r. zadania polegającego  
na podejmowaniu systematycznych działań edukacyjnych  dla osób ubiegających się 
o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dla sprzedawców napojów 
alkoholowych, zespół kontrolujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bielsku-Białej prowadził działania informacyjno-edukacyjne  
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przedsiębiorców oraz osób zaangażowanych w sprzedaż napojów alkoholowych  
na terenie miasta. 
5) W ramach organizowania oraz współuczestnictwa w kampaniach społecznych oraz 
przedsięwzięciach edukacji społecznej w zakresie problematyki uzależnień, picia 
ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowano przedsięwzięcia: 
- Przystąpiono w 2019 roku po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii społecznej pod 
nazwą „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Kampania adresowana była  
do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ich rodziców oraz całego środowiska 
szkolnego. Podejmowała problem profilaktyki uzależnień i przemocy.  
Do najważniejszych celów kampanii należało promowanie konstruktywnych postaw, 
zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań 
prospołecznych jako alternatywy wobec spożywania alkoholu, zażywania narkotyków 
oraz stosowania przemocy. Dla koordynatorów szkół przystępujących do kampanii 
zorganizowano 29 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej spotkanie 
informacyjne. W przedsięwzięciu na terenie miasta brało udział 17 bielskich szkół 
publicznych i niepublicznych (przy założeniu, że klasy gimnazjalne są włączone do 
szkół podstawowych). Podczas spotkania, o którym mowa powyżej, przedstawiciele 
szkół otrzymali pakiety materiałów konkursowych i profilaktyczno-edukacyjnych dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli, zakupionych ze środków Programu. 8 uczniów 
bielskich szkół otrzymało nagrody w konkursach ogólnopolskich.  
- Gmina Bielsko-Biała wzięła również udział w kampaniach profilaktycznych „Reaguj 
na przemoc”, „Przemoc boli”,  „Smart, to znaczy mądrze!”, „Narkotyki? To mnie nie 
kręci!” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”, w ramach których zakupione plakaty, 
broszury i ulotki trafiły do mieszkańców miasta za pośrednictwem miejskich jednostek 
organizacyjnych i innych instytucji społecznych. 
- Przystąpiono po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii pn.: „Postaw na rodzinę”, 
pokrywając koszty zakupu materiałów edukacyjnych dla uczestników. Ww. materiały 
były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli oraz 
sprzedawców napojów alkoholowych.  
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano piknik dla rodzin 
zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi wywodzącymi się z rodzin 
problemowych, często dotkniętych problemami alkoholowymi. W zależności  
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od problemu występującego w rodzinie, Ośrodek prowadził pracę na rzecz powrotu 
dziecka do rodziny biologicznej poprzez pracę w zakresie uzależnień, rozwiązywania 
problemów bezrobocia, niewydolności wychowawczej oraz problemu przemocy 
domowej. Piknik odbył się 16 czerwca 2019 r. Udział w nim wzięło 162 rodziców 
zastępczych, 202 dzieci oraz zaproszeni goście. 
6) W ramach zadania monitorowania skali problemów alkoholowych w środowisku 
lokalnym, realizowano rekomendacje wynikające z raportu z badań społecznych  
pn. „Diagnoza problemów alkoholowych, używania substancji psychoaktywnych, 
uzależnień behawioralnych i przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Bielska-Białej 
oraz postaw, opinii zachowań wobec tych szkodliwych zjawisk społecznych  
w środowisku lokalnym”, przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2018 r. przez 
Instytut Badawczy IPC z Wrocławia. Monitoring w 2019 r. odbywał się w ramach 
przygotowania sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz w ramach 
diagnozy systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
uwzględnionej w projekcie ww. Programu na rok 2020. Ponadto na terenie miasta  
w 2019 r. zrealizowano badania pn. „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez 
młodzież szkolną w Bielsku-Białej”. Wyniki prezentowane w raporcie z powyższych 
badań są porównywalne z międzynarodowym projektem badań wśród młodzieży 
szkolnej znanych pod nazwą ESPAD. Równolegle do ww. badania przeprowadzono 
badanie pn. „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w Bielsku-Białej 
– w ocenie nauczycieli”. Do udziału w nim zaproszono wychowawców klas  
I szkół ponadpodstawowych oraz wychowawców klas II szkół ponadgimnazjalnych,  
a także pedagogów i psychologów pracujących w bielskich szkołach. Wyniki badań 
zawarto w niezależnym raporcie. Na podstawie ww. dwóch raportów z badań 
sformułowano rekomendacje dotyczące profilaktyki szkolnej w Bielsku-Białej. 
7) Dofinansowano realizację profilaktyki kreatywnej adresowanej do wychowanków 
Domu Dziecka w ramach realizacji zadania tzw. profilaktyki alternatyw, angażującej 
dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego, rozwijające 
zainteresowania rękodziełem artystycznym. Zajęcia artystyczne były alternatywą  
dla zachowań destrukcyjnych, dzieci z dużą pasją rozwijały swoje zainteresowania, 
miały zapewnione materiały i narzędzia, a wykonane wytwory pozostały  
ich własnością. Uczestnicy mogli samodzielnie przygotować prezenty dla siebie  
i bliskich. Młodzież uczestniczyła poza placówką w spotkaniach edukacyjno-
kulturalnych, sportowych i artystycznych. W przedsięwzięciu wzięło udział  
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22 wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
(11 wychowanków Domu Dziecka oraz 11 osób z POW „Słoneczny Dom”).  
4. W ramach zadania nr 4 o nazwie „Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami 
alkoholowymi” przeprowadzono w 2019 r. 39 kontroli łącznie, 199 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W trakcie kontroli stwierdzono  
22 przypadki łamania przepisów przedmiotowej ustawy w zakresie obrotu napojami 
alkoholowymi (m.in. brak uwidocznionej informacji o szkodliwości spożywania 
napojów alkoholowych, spożywania alkoholu w obrębie sklepu, nieuporządkowania 
artykułów alkoholowych zgodnie z przepisami). 

5. W ramach zadania nr 5 o nazwie „Wspomaganie działalności instytucji, organizacji 
pozarządowych i  osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych”: 

Dofinansowano działalność instytucji, organizacji pozarządowych udzielających 
wsparcia i pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień, promujących życie  
w trzeźwości i przeciwdziałających patologii społecznej: 
- W ramach ogłoszonych konkursów ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji organizacjom pozarządowym 
realizującym zadania z zakresu polityki społecznej: 
1) Celem zadania o nazwie „Udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem 
alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów 
trzeźwościowych” było:  

 promowanie życia w trzeźwości,  

 udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia osobom z problemem 
alkoholowym oraz ich rodzinom, 

 integracja środowisk trzeźwościowych, szczególnie osób rozpoczynających 
życie w trzeźwości z osobami z długoletnim stażem abstynencji alkoholowej,  

 rozwój zainteresowań u osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, 
stanowiących atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, alternatywną  
dla zachowań alkoholowych i koalkoholowych,  

 umożliwienie osobom z problemem alkoholowym spędzania czasu wolnego  
w klubie, szczególnie przebywania w nim w ciągu dnia osób bezdomnych  
(np. w czasie chłodów),  

 motywowanie osób  z problemem alkoholowym oraz ich rodzin do zmiany 
stylu życia. 
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Konkurs rozstrzygnięto na okres 3 lat w roku 2016. Na realizację ww. zadania  
w roku 2019 otrzymały następujące podmioty: Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów 
Klub „Wzajemność”, Katolickie Towarzystwo Kulturalne Klub „Arka”, Bielskie 
Towarzystwo Trzeźwości.  
2) Celem zadania pn. „Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin 
przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje 
pozarządowe” było wsparcie rodzin, w szczególności przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci  
i młodzieży dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich harmonijny rozwój 
 i przyszłą samodzielność życiową, m.in. poprzez: 

 zapewnienie w ciągu całego roku kalendarzowego, zajęć świetlicowych dla 
pozyskanej w trakcie naboru grupy dzieci i młodzieży, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zajęć i ilości dzieci  
z nich korzystających,  

 zapewnienie wykwalifikowanej kadry,  

 utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka, 

 utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka, 

 współpracę z innymi placówkami wsparcia dziennego na terenie Bielska-
Białej,  

 zorganizowanie wsparcia i pomocy w nauce dzieciom i młodzieży posiadającej 
zaległości w realizacji szkolnych programów nauczania,  

 realizację programów profilaktycznych,  

 w przypadku świetlicy socjoterapeutycznej realizację indywidualnych 
programów: korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub psychoterapeutycznych, 
terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapetycznej, organizowanie 
zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, 
kompensacyjnych oraz logopedycznych, 

 organizowanie imprez, spotkań świątecznych, okolicznościowych i zajęć 
ogólnorozwojowych.  
 

Środki na realizację ww. zadania otrzymały następujące podmioty: Świetlica 
Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus, ul. Grzybowa 8, 43-309 Bielsko-Biała, 
prowadzona przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, Świetlica 
Socjoterapeutyczna “Ignis”, ul.11 Listopada 86, 43-300 Bielsko-Biała, prowadzona 
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przez Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis”, placówka 
wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 
pod nazwą „Ulica Kreatywna”, prowadzona przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne 
Oddział w Bielsku-Białej. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w 2019 r. prowadziło 
również placówkę wsparcia dziennego pn. „Ulica Kreatywna – Klub”. 
W 2019 r. dofinansowano realizację zadania publicznego pn. „Jak żyć  
z uzależnionym, nie tracąc siebie” przez „Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W”.  
W ramach projektu w dniu 12 grudnia 2019 r. ww. stowarzyszenie zorganizowało  
w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej konferencję, by przybliżyć 
problem uzależnienia i jego wpływu na funkcjonowanie w rodzinie oraz wskazać 
sposoby radzenia sobie z tym problemem przez bliskich osoby uzależnionej. 
Konferencja była skierowana do osób i rodzin z problemem alkoholowym.  
W przedsięwzięciu wzięli również udział przedstawiciele bielskich placówek 
pomocowych i terapeutycznych. 
 Ponadto w dniach 27-28 listopada 2019 r. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, 
przy dofinansowaniu Gminy Bielsko-Biała, zorganizowała konferencję  
pn. „Uzależnienia, przemoc, wykluczenie – jak skutecznie pomagać osobom  
w życiowym kryzysie”, poruszającą temat skutecznej pomocy interdyscyplinarnej  
dla osób doświadczających uzależnienia i przemocy w rodzinie na podstawie wiedzy  
i doświadczeń instytucji i organizacji z terenu Bielska-Białej. Celem przedsięwzięcia 
było: 
- upowszechnienie wśród mieszkańców Bielska-Białej informacji o zjawisku przemocy 
w rodzinie, możliwościach uzyskania  ochrony, pomocy i przeciwdziałania problemom 
przemocy w rodzinie na terenie Bielska-Białej oraz o podmiotach lokalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- upowszechnienie wśród mieszkańców Bielska-Białej informacji o problemach 
uzależnień, w tym uzależnieniu od alkoholu, ofercie profilaktyki, przeciwdziałania 
uzależnieniom i terapii osób uzależnionych oraz działaniach wspierających 
trzeźwienie, podejmowanych przez lokalne podmioty systemu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
- zwiększenie kompetencji zawodowych oraz współdziałania pracowników służb, 
instytucji i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie  
oraz problematyką profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym 
uzależnienia od alkoholu. 
Beneficjentami zadania były służby systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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oraz systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz mieszkańcy 
Bielska-Białej, w tym osoby i rodziny z problemem alkoholowym. 

XLV/890/2018 
25 października 

2018 r. 
Zmiana: 

VIII/98/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia Gminy 

Bielsko-Biała jako 
Partnera do projektu 

Welcoming 
International Talent 

(Witamy 
Międzynarodowe 

Talenty) 
dofinansowanego ze 

środków 
Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  

w ramach Programu 
URBACT III. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2019-2020. Celem projektu jest 
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy miastami partnerskimi biorącymi 
udział w projekcie w zakresie pozyskiwania uzdolnionych i dobrze wykształconych 
obcokrajowców dla lokalnej gospodarki oraz dla lokalnych uczelni wyższych. 

RG 

XLV/891/2018 
25 października 

2018 r. 

W sprawie 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. 

Realizowana m. in. poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku 
publicznego (ogłoszono 29 otwartych konkursów ofert). 
 

SO 
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XLV/892/2018 
25 października 

2018 r. 

W sprawie przyjęcia 
"Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami 

dla Gminy 
 Bielsko-Biała  

na lata 2018-2021." 

Weryfikacja adresów Gminnej Ewidencji Zabytków oraz aktualizacja zdjęć. 
Realizacja procedury związanej z przyznawaniem dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym  
do rejestru. 

UA, 
MKZ 

XLV/893/2018 
25 października 

2018 r. 

W sprawie przyjęcia 
"Programu ochrony 
środowiska przed 

hałasem w mieście 
Bielsku-Białej". 

Uchwała jest realizowana zgodnie z harmonogramem działań naprawczych  
dla terenów najbardziej zagrożonych hałasem. 

OS 

XLV/897/2018 
25 października 

2018 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego  

w Wapienicy,  
w rejonie ulic: Zagajnik  

i Dzwonkowej. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych. Kontynuacja prac  
nad projektem planu jest uzależniona od uchwalenia Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. 

BRM 

XLVI/899/2018 
14 listopada 

2018 r. 

W sprawie ustalenia 
wysokości opłat  

za usunięcie  
i parkowanie pojazdu 

oraz wysokości 
kosztów  

w przypadku 
odstąpienia  

od usunięcia pojazdu  
na rok 2019. 

Uchwała realizowana na bieżąco. W 2019 r. usunięto 103 pojazdy. KM 
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XLVI/902/2018 
14 listopada 

2018 r. 

W sprawie zmiany 
oraz częściowego 

uchylenia uchwały nr 
LVI/887/2002 Rady 
Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 5 marca 
2002 r. 

W dniu 21 lutego 2019 r. wystąpiono o opinię do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego "Wody Polskie" w Gliwicach, dotyczącej działki 228/1  
przy ul. Deszczowej. W dniu 21 stycznia 2020  r. wysłano monit. 

MGR 

XLVI/903/2018 
14 listopada 

2018 r. 

W sprawie zmiany 
tytułu i treści § 1 

Uchwały  
Nr XIV/319/2011 Rady 

Miejskiej w Bielsku-
Białej z 28 grudnia 

2011 r. 

W dniu 4 lipca 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 7182/2019. MGR 

XLVI/904/2018 
14 listopada 

2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

ozn. jako działka 
225/53 obręb Lipnik 
położonej w Bielsku-

Białej przy ulicy 
Gabrieli Zapolskiej 10 

na rzecz właścicieli 
nieruchomości ozn. 
jako działka 6343 

obręb Lipnik. 

Pismem z 15 stycznia 2019 r. przedstawiono właścicielom warunki finansowe 
nieruchomości. Zaplanowano zawarcie umowy notarialnej. 

MGR 
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II/4/2018 
29 listopada 

2018 r. 
Zmiana: 

IV/26/2019 
22 stycznia  

2019 r., 
XII/228/2019 

22 października 
2019 r. 

W sprawie ustalenia 
składu osobowego 

stałych Komisji Rady 
Miejskiej. 

Uchwała zrealizowana. RM 

III/16/2018 
18 grudnia  

2018 r. 
Zmiana 

IV/27/2019 
22 stycznia  

2019 r., 
IV/28/2019 
22 stycznia  

2019 r., 
V/42/2019 
26 lutego  
2019 r., 

VI/59/2019 
19 marca  
2019 r., 

VII/72/2019 
16 kwietnia  

2019 r., 
VIII/91/2019 

14 maja 2019 r., 
IX/145/2019 
10 czerwca  

2019 r., 
X/173/2019 

Uchwała budżetowa 
miasta Bielska-Białej 

na 2019 r.  
Uchwała zrealizowana. BD 
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27 sierpnia  
2019 r., 

XI/208/2019 
24 września 

2019 r., 
XII/218/2019 

22 października 
2019 r., 

XIII/262/2019 
19 listopada 

2019 r., 
XIV/296/2019 

17 grudnia  
2019 r. 

III/17/2018 
18 grudnia  

2018 r., 
Zmiana: 

IV/29/2019 
22 stycznia  

2019 r., 
V/43/2019 

26 luty 2019 r., 
VI/60/2019 
19 marca  
2019 r., 

VII/73/2019 
16 kwietnia  

2019 r., 
VIII/92/2019 

14 maja 2019 r., 
IX/146/2019 
10 czerwca  

2019 r., 
X/174/2019 

Wieloletnia prognoza 
finansowa miasta 

Bielska-Białej. 
Uchwała realizowana. BD 
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27 sierpnia  
2019 r., 

XI/209/2019 
24 września 

2019 r., 
XII/219/2019 

22 października 
2019 r., 

XIII/260/2019 
19 listopada 

2019 r., 
XIV/295/2019 

17 grudnia  
2019 r. 

III/18/2018 
18 grudnia  

2018 r. 

W sprawie 
upoważnienia 

Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej do 
złożenia wniosku  
o dofinansowanie   

z Narodowego 
Funduszu Ochrony 

Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej  
w ramach programu 

priorytetowego 
„GEPARD II – 

transport 
niskoemisyjny.  

Część 2 Strategia 
rozwoju 

elektromobilności”. 

Uchwała umożliwiła złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu 
priorytetowego "GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2 Strategia rozwoju 
elektromobilności". Bezpośrednim celem opracowania strategii będzie stworzenie 
warunków dla rozwoju elektromobilności na terenie Miasta Bielska-Białej. 

PZE 
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III/19/2018 
18 grudnia  

2018 r. 

W sprawie przyjęcia 
programu osłonowego  
w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy  
w zakresie dożywiania" 

na lata 2019-2023. 

Zadania wynikające z przedmiotowego programu realizowane są od stycznia 2019 r.  
Po wejściu w życie niniejszej uchwały, utraciła moc Uchwała nr XXXIX/923/2014 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020. 

Na mocy uchwały w okresie sprawozdawczym MOPS mógł świadczyć nieodpłatną 
pomoc w formie posiłku dla dzieci przebywających w przedszkolach oraz uczniów 
uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznanie takiej pomocy odbywa się bez 
wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania 
rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dyrektor przedszkola lub szkoły wydaje 
posiłek dziecku po uzyskaniu zgody MOPS. Na podstawie tej uchwały w 2019 r.  
z omawianej formy pomocy w postaci pełnego obiadu skorzystało  
1 dziecko. 

PS, 
MOPS 

III/21/2018 
18 grudnia  

2018 r. 
Zmiana: 

IX/148/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy 

aptek 
ogólnodostępnych 
funkcjonujących 

 na terenie miasta 
Bielska-Białej, 

na 2019 r. 

Zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na danym 
terenie, należy do kompetencji Rady Powiatu, po zasięgnięciu opinii samorządu 
aptekarskiego.  
W związku z powyższym na 2019 r. podjęta została niniejsza uchwała. 
Natomiast w związku ze skróceniem godzin czynności Apteki „Bądź Zdrów”  
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cyniarska 30 oraz zamknięciem Apteki „Pod Złotym 
Lwem” z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bohaterów Warszawy 26 i Apteki „Bielskie 
Centrum Leków” z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Generała Stanisława Maczka 71 B, 
dokonane zostały stosowne zmiany w § 2 Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. 

PS 

III/24/2018 
18 grudnia  

2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  
ul. Żywieckiej 210. 

W dniu 24 października 2019 r. została zawarta umowa notarialna  
Rep. A Nr 4655/2019. 

MGR 



232 

III/25/2018 
18 grudnia  

2018 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty 

jednorazowej  
za przekształcenie  
prawa użytkowania 

wieczystego w prawo 
własności gruntów 

stanowiących 
własność Gminy 

Bielsko-Biała. 

Realizacja na bieżąco. MGR 

IV/30/2019 
22 stycznia  

2019 r. 

W sprawie utworzenia 
Zespołu Placówek dla 

Dzieci i Młodzieży 
„PARASOL.” 

Na podstawie uchwały utworzony został Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży 
„PARASOL” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 9. Jednostka ta powstała  
z przekształcenia dotychczas istniejącego Środowiskowego Centrum Pomocy  
z siedzibą w Bielsku-Białej. 

PS 

IV/31/2019 
22 stycznia  

2019 r. 

W sprawie nadania 
Statutu Zespołowi 

Placówek dla Dzieci  
i Młodzieży PARASOL. 

Uchwałą nadany został Statut Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” 
w Bielsku-Białej. 

PS 

IV/32/2019 
22 stycznia  

2019 r. 

W sprawie projektu 
planu sieci szkół 
podstawowych 

prowadzonych przez 
Miasto Bielsko-Biała 

oraz określenia granic 
ich obwodów,  

z uwzględnieniem 
szkół podstawowych 
mających siedzibę na 

obszarze Miasta 
Bielska-Białej 

prowadzonych przez 
inne organy 
prowadzące. 

Uchwała została zrealizowana. 
Ustalono projekt planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Bielsko-Biała z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę  
na obszarze Miasta Bielska Białej prowadzonych przez inne organy, na okres  
od dnia 1 września 2019 r. stanowiący  załącznik nr 1 do uchwały. 
Określono granice obwodów, szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto 
Bielsko-Biała, obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta 
Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy, stanowiący  załącznik nr 2  
do uchwały. 

MZO 
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IV/33/2019 
22 stycznia  

2019 r. 

W sprawie projektu 
sieci szkół 

ponadpodstawowych  
i specjalnych  

w Bielsku-Białej,  
z uwzględnieniem 

szkół 
ponadpodstawowych  

i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze 
Miasta Bielska-Białej 
prowadzonych przez 

inne organy 
prowadzące, tak aby 
umożliwić dzieciom  

i młodzieży realizację 
odpowiednio 

obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki. 

Uchwała została zrealizowana. 
Ustalono projekt planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych 
przez Miasto Bielsko-Biała oraz szkól ponadpodstawowych i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy 
prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki na okres od 1 września 2019 r.  
z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów 
ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych czteroletnich techników, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

MZO 

IV/34/2019 
22 stycznia 

2019 r. 

uchylenia uchwały Nr 
VII/107/2015 Rady 
Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 26 maja 

2015 r. w sprawie 
upoważnienia 

Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Oświaty  
w Bielsku-Białej  
do załatwiania 

indywidualnych spraw  
z zakresu oświaty. 

Uchwała została zrealizowana. 
Uchylono uchwałę Nr VII/107/2015 z 26 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu oświaty. 

MZO 
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IV/36/2019 
22 stycznia  

2019 r. 

W sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  

w obrębie Kamienica, 
pomiędzy cmentarzem 

komunalnym, 
cmentarzem 
parafialnym  

i ulicą Karpacką. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

BRM 

IV/37/2019 
22 stycznia  

2019 r. 

W sprawie 
rozpatrzenia skargi  

z 5 października  
2018 r. Pani Teresy 
Nowak na dyrektora 

Zespołu Szkół 
Budowlanych  

im. gen. Stanisława 
Maczka  

w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 

IV/38/2019 
22 stycznia  

2019 r. 

W sprawie odwołania 
Skarbnika Miasta.  

Uchwała zrealizowana. ON 

IV/39/2019 
22 stycznia  

2019 r. 

W sprawie powołania 
Skarbnika Miasta  

Bielska-Białej. 
Uchwała zrealizowana. ON 

V/40/2019 
26 lutego 2019 r. 

W sprawie 
wyznaczenia 

przedstawicieli Rady 
Miejskiej do Rady 

Działalności Pożytku 
Publicznego  

w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana. RM  
(PRM JO) 
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V/41/2019 
26 lutego 2019 r. 

W sprawie 
delegowania 

przedstawicieli Rady 
Miejskiej do wspólnej 

Komisji 
Bezpieczeństwa  

i Porządku 
dla Miasta Bielska-
Białej (miasto na 

prawach powiatu) oraz 
Powiatu Bielskiego. 

Uchwała zrealizowana. RM  
(PRM JO) 

V/45/2019 
26 lutego 2019 r. 

W sprawie utworzenia 
ośrodka wsparcia 

Klubu Senior+  
przy ul. Jesionowej 13 

w Bielsku-Białej. 

W celu wykonania zadań własnych w zakresie wsparcia osób starszych w styczniu 
2019 r. został utworzony ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior+ z siedzibą  
w Bielsku-Białej przy ul. Jesionowej 13. Celem Klubu jest w szczególności 
zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) 
przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty 
prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej  
lub kinezyterapii, a także edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej,  
w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.  
Zadaniem Klubu jest: 

 aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego 
spędzania czasu wolnego, 

 rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji 
uczestników, 

 tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu, 

 organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, 
muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej  
do możliwości uczestników, 

 zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie 
uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa  
w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach, 

 zapewnienie ciepłego posiłku. 
W okresie sprawozdawczym z usług w Klubie Senior+  skorzystało 40 osób. 

PS 
MOPS 
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V/46/2019 
26 lutego 2019 r. 

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  
w roku 2019". 

Uchwała umożliwiła zaciągnięcie w WFOŚiGW pożyczki na dotację dla mieszkańców 
Bielska-Białej realizujących w 2019 roku wymianę 250 starych kotłów węglowych  
na nowe ekologiczne źródła ciepła. Program w zakresie rzeczowym zrealizowano  
w 100 %, natomiast pożyczka została wykorzystana w 99,88 %. 

OS 

V/47/2019 
26 lutego 2019 r. 

W sprawie zadania 
pn.: „Kompleksowy 
program ochrony 

powietrza 
atmosferycznego  

w zakresie 
ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń  
do atmosfery miasta 

Bielska-Białej  
z budynków 

mieszkalnych  
w roku 2019” oraz  

w sprawie ustalenia 
trybu postępowania  
o udzielenie dotacji  

Zgodnie z Uchwałą w 2019 roku zaplanowano wymianę 250 starych, 
nieekologicznych pieców na nowe  źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych  
na terenie Bielska-Białej. Wymiana została zrealizowana w 100 % zgodnie  
z regulaminem przyjętym w Uchwale. 

OS 
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dla podmiotów 
niezaliczonych  

do sektora finansów 
publicznych, 

sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli 
wykonania zleconego 

zadania. 

V/48/2019 
26 lutego 2019 r. 

W sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad 

zwierzętami 
bezdomnymi  

oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta 
Bielska-Białej na  

2019 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała realizowana na bieżąco. Termin realizacji do 31 grudnia 2019 r. 
Środki finansowe na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
wydatkowano w szczególności na zadania:  
1. Kwota 802.957,62 zł 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 
2) odławianie bezdomnych zwierząt, 
3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,  
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
5) usypianie ślepych miotów, 
6) prowadzenie działań edukacyjnych,  
7) znakowanie bezdomnych psów i kotów w schronisku. 

2. Kwota 9.948,42 zł na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.  
3. Kwota 39.600,00 zł na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 
4. Kwota 49.992,00 zł na poddawanie zabiegom sterylizacji kotek i kastracji kotów 

wolno żyjących oraz znakowanie kotek wolno żyjących po zabiegu sterylizacji  
w lecznicy wykonującej zabieg. Za  tą kwotę wykonano 219 sterylizacji kotek 
wolno żyjących wraz z implantacją mikroczipa oraz 101 kastracji kocurów. 

5. Kwota 24.975,00 zł na wykonywanie dobrowolnej sterylizacji i kastracji oraz 
czipowania psów i kotów. Za  tą kwotę wykonano 25 sterylizacji suk, 15 kastracji 
psów, wysterylizowano 69 kotek, wykastrowano 33 kocury, zaimplantowano 
mikroprocesory u 135 zwierząt. 

6. Kwota 10.000,00 zł na wykonanie 50 budek dla kotów wolno żyjących. 

GM 
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V/52/2019 
26 lutego 2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

położonej  
w Bielsku-Białej przy  

ul. Podleśnej 20. 

W dniu 20 listopada 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 5221/2019. MGR 

V/54/2019 
26 lutego 2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 749/3 o pow. 
1428 m2, położonej  

w Bielsku-Białej przy 
ulicy Konwojowej, 
obręb Komorowice 

Śląskie. 

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została zawarta umowa notarialna Rep. A Nr 3649/2019. MGR 

V/56/2019 
26 lutego 2019 r. 

W sprawie zmiany 
miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego  
w celu uwzględnienia 

granic obszarów 
przedstawionych  

na mapach zagrożenia 
powodziowego. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

BRM 
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V/57/2019 
26 lutego 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia 
skargi 

z dnia 7 listopada 2018 
roku Pana M_ L_ 

na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1  
w Bielsku-Białej  
oraz dyrektora 

Miejskiego Zarządu 
Oświaty 

w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 

VI/58/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu 
ławnika Sądu 
Okręgowego 

w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana. RM 
(PRM JO) 

VI/61/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie Budżetu 
Obywatelskiego  
Bielska-Białej. 

Stwierdzona nieważność uchwały w całości przez organ nadzoru. Rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego  nr NPII.4131.1.303.2019 z 17 maja 2019 r. 

 

RM 
(PRM JO) 

VI/62/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie przyjęcia 
informacji Komendanta 

Miejskiego 
Państwowej Straży 

Pożarnej  
w Bielsku-Białej  

o stanie 
bezpieczeństwa  

i ochrony 
przeciwpożarowej oraz  

o zagrożeniach 
pożarowych miasta 

Bielska-Białej  
za 2018 rok. 

Rada Miejska przyjęła informację Komendanta Miejskiego PSP.  
Wykonanie uchwały realizuje Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

ZK 



240 

VI/63/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie przyjęcia 
sprawozdania  
z działalności 
Komendanta 

Miejskiego Policji  
w Bielsku-Białej oraz 

informacji o stanie 
porządku  

i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 
miasta Bielska-Białej  
i powiatu bielskiego  

w 2018 roku. 

Rada Miejska przyjęła informację o sprawozdaniu Komendanta Miejskiego Policji.  
Wykonanie uchwały realizuje Komendant Miejski Policji. Uchwała weszła w życie  

z dniem podjęcia.  
ZK 

VI/64/2019 
19 marca 2019 r. 

Zmiana: 
VIII/93/2019 

14 maja 2019 r. 
XIII/267/2019 
19 listopada 

2019 r. 
XIV/308/2019 

17 grudnia 
 2019 r. 

W sprawie określenia 
zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

finansowanych  
ze środków 

Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 

Osób 
Niepełnosprawnych,  

na rok 2019. 

W 2019 r. realizowano następujące zadania finansowane ze środków PFRON: 
I. Rehabilitacja zawodowa:  
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej na rehabilitację zawodową wydatkował 
łącznie kwotę 211.088,30 zł, w tym: 

1. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy – wydatkowano 
kwotę 6.545,85 zł. Jedna osoba niepełnosprawna skorzystała  
ze stażu na stanowisku pracownik biurowy. 

2. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 
wydatkowano kwotę 152.405,00 zł. Pięć osób złożyło wnioski. Dotacje  
ze względu na ilość środków zostały przyznane w 4 przypadkach.  
Jedna osoba nie rozliczyła się na pełną kwotę i dokonała zwrotu w wysokości  
95,00 zł. 

3. Prowadzona był informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego 
na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, na stronach internetowych i w ulotkach informacyjnych. 
Złożony został 1 wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
osoby niepełnosprawnej – podpisano umowę. Wydatkowano kwotę  
52.137,45 zł.  

II. Rehabilitacja Społeczna: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rehabilitację społeczną wydatkował łącznie 
kwotę 3.223.242 zł, w tym: 

PS 



241 

1. Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) – 
wypłacono kwotę 1.447.680 zł dla 80 uczestników WTZ. 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
wypłacono kwotę 108.720 zł (zawarto 18 umów z organizacjami 
pozarządowymi dla 624 uczestników). 

3. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – wypłacono 
kwotę  580.000 zł dla 153 osób niepełnosprawnych, z którymi zawarto 202 
umowy (w tym na sprzęt komputerowy wypłacono kwotę  90.000 zł dla 60 osób 
niepełnosprawnych). 

4. Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze stosownie do potrzeb wynikających  
z niepełnosprawności – wypłacono kwotę 687.762 zł dla 547 osób 
niepełnosprawnych (w tym: 215.000zł na aparaty słuchowe dla 180 osób 
niepełnosprawnych). 

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób 
niepełnosprawnych – wypłacono kwotę 55.259 zł dla 40 osób, z którymi 
zawarto umowę o dofinansowanie. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych – wypłacono kwotę 343.821 zł dla 182 osób 
niepełnosprawnych i 100 opiekunów. 

VI/65/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie przyjęcia 
rocznego 

sprawozdania  
z realizacji zadań  

z zakresu wspierania 
rodziny i systemu 
pieczy zastępczej  

w 2018 roku. 

Rada Miejska przyjęła do wiadomości sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej za rok 2018. 

MOPS 
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VI/66/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie 
kontynuowania 

zadania Powiatu 
Bielskiego w zakresie 

prowadzenia 
powiatowej biblioteki 

publicznej przez 
Gminę Bielsko-Biała. 

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej wykonuje zadania ustawowo przypisane 
powiatowej bibliotece publicznej. 

KS 

VI/67/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie składania 
wniosków o przyjęcie 
do publicznych liceów 
ogólnokształcących, 

 techników 
 i branżowych szkół  

I stopnia 
prowadzonych przez 
Miasto Bielsko-Biała 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2019/2020. 

Uchwała została zrealizowana. 
Wnioski o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 
składano do: 
- klas pierwszych liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych 
szkól I stopnia prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała dla absolwentów 
ośmioletnich szkół podstawowych do nie więcej niż pięciu wybranych szkół, które 
prowadziły postępowanie, 
- klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, 
czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto 
Bielsko-Biała dla absolwentów gimnazjów do nie więcej niż pięciu wybranych szkół, 
które prowadziły postępowanie. 

MZO 

VI/68/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie określenia 
tygodniowego 

obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli  
pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 
sześcioletnie i dzieci 

młodsze,  
zatrudnionych  

w przedszkolach,  
dla których organem 
prowadzącym jest 

Gmina Bielsko-Biała. 

Uchwała została zrealizowana. 
Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, który wynosi  

22 godziny. 

MZO 
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VI/69/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie 
zaciągnięcia pożyczki 

z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  

w Katowicach  
w związku z zadaniem  

pn. 
„Termomodernizacja 

budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 31  
w Bielsku-Białej przy  
ul. Zapłocie Duże 1”. 

W dniu 16 maja 2019 r. do WFOŚIGW w Katowicach Wydział Inwestycji złożył 
wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w formie pożyczki i dotacji  
w łącznej kwocie 2 467 000 zł (zakres zadania - docieplenie przegród zewnętrznych: 
ścian nadziemnych, ścian fundamentowych, dachów), częściową wymianę stolarki 
okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację kotłowni gazowej  
i instalacji centralnego ogrzewania. Koszt zadania szacuje się na kwotę  
3. 433.283,84 zł brutto. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo 
Budowlane "HB-UNIBUD" Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach 
ul. Nad Wisłą 1, z którym 11 czerwca 2019 r. zawarto umowę  
nr IN.272.60.2019 - wartość robót termomodernizacyjnych wyniosła 2.878.080,78. 
Planowany termin zakończenia robót do 12 grudnia 2019 r. 
W dniu 25 listopada Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Katowicach wyraziła zgodę  
na udzielenie dofinansowania dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1". 
Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie: dotacji w kwocie  
do 193 096 zł, pożyczki w kwocie do 1.376.254 zł, oprocentowanej w wysokości  
0.95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Obecnie 
trwa procedura zawarcia umowy pożyczki i umowy dotacji. W dniu 16 stycznia 2020 r. 
powiadomiono Powiatową Inspekcję Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót 
budowlanych.  

IN 

VI/70/2019 
19 marca 2019 r. 

Zmiana: 
XIII/266/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie określenia 
rodzaju dodatkowych 
usług świadczonych 

przez Miasto Bielsko-
Biała w zakresie 

odbierania odpadów 
komunalnych od 

właścicieli nierucho-
mości i zagospoda-

rowania tych odpadów, 
sposobu ich 

świadczenia oraz 
wysokości cen za te 

usługi. 

Uchwała obowiązuje i realizowana jest na bieżąco. GO 
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VI/71/2019 
19 marca 2019 r. 

W sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenów położonych  

w rejonie ulic: 
Karpackiej  

i Jeżynowej. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

BRM 

VII/74/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie 
zarządzenia wyborów 

do Rad Osiedli. 
Uchwała zrealizowana. RM  

(PRM JO) 

VII/75/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie powołania 
Miejskiej Komisji  

ds. Wyborów do Rad 
Osiedli  

w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana. RM  
(PRM JO) 

VII/76/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie przyjęcia 
sprawozdania  
z działalności 

Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej  
w 2018 roku. 

Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2018 r. 

MOPS 
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VII/77/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie udzielenia 
dotacji celowej na 

sporządzenie projektu  
i remont 

ogólnodostępnego 
węzła sanitarnego 
wraz ze wszystkimi 

instalacjami  
i stolarką w domu 
pogrzebowym na 

cmentarzu żydowskim 
znajdującym się przy 
ul. Cieszyńskiej 92  
w Bielsku-Białej dla 
Gminy Wyznaniowej 

Żydowskiej  
w Bielsku-Białej. 

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 7,  
termin wykonania prac: 29 maja 2019 r. - 19 listopada 2019 r. 
umowa zawarta w dniu: 29 maja 2019 r. 
Wykonawstwo: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ROSTAR 

Roman Stysło, 43-382 Bielsko-Biała. 

UA 
MKZ 

VII/78/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie udzielenia 
dotacji celowej na 
remont elewacji 

północnej kamienicy 
przy ul. Józefa  
Pankiewicza 2  

w Bielsku-Białej dla 
właścicieli 

nieruchomości  
przy ul. Józefa 
Pankiewicza 2  

w Bielsku-Białej - osób 
fizycznych. 

B________ C________ reprezentowana przez Z_______ Ś _______, 43-300 
Bielsko-Biała, ul. Józefa Pankiewicza 2 m. 4 
S_______ J_______, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 23 m.1 
Termin wykonania prac: 27 maja 2019 r. - 12 listopada 2019 r. umowa zawarta  
w dniu 27 maja 2019 r. 
Wykonawstwo: Zakład Tynkarsko Sztukatorski LINIA Wiesław Mrowiec, Trzebinia,  
ul. Parkowa 25, 34-300 Żywiec. 

UA, 
MKZ 
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VII/79/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie udzielenia 
dotacji celowej na 

remont konserwatorski 
elewacji  

i dachu wraz  
z hydroizolacją ścian 

fundamentowych  
i remontem klatki 

schodowej  
w kamienicy przy pl. 
Rynek 12 w Bielsku-
Białej dla właściciela 
nieruchomości przy  

pl. Rynek 12 
 w Bielsku-Białej - 
osoba fizyczna. 

A_______ S_______, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Przechód 1/5,  
termin wykonania prac: 28 maja 2019r. - 12 listopada 2019r. 
umowa zawarta w dniu: 28 maja 2019 r. 
Wykonawstwo: Eri Silesia Sp. z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 7/7. 

UA, 
MKZ 

VII/80/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie udzielenia 
dotacji celowej na 
remont konstrukcji 
 i pokrycia dachu  
w kamienicy przy  

pl. Rynek 8  
w Bielsku-Białej dla 

właściciela 
nieruchomości przy 

 pl. Rynek 8  
w Bielsku-Białej – 
osoba fizyczna. 

Dotacja nie została wykorzystana. Umowa z właścicielem nie została zawarta 
ponieważ Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nie zdołał wyłonić wykonawcy. 

UA, 
MKZ 

VII/81/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 
Zmiana: 

XII/224/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie określenia 
warunków i trybu  

finansowego 
wspierania rozwoju 
sportu na obszarze 

Miasta Bielska-Białej. 

Przyznano dotacje 8 klubom sportowym w dyscyplinach indywidualnych i grach 
zespołowych: 
Zarządzenie Nr ON.0050.487.2019.KFT z 28 czerwca 2019 r.  
Łączna kwota przyznanych dotacji w  2019 r.: 5.500.000,00 zł  

KFT 
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VII/82/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego 

uchwały  
w sprawie opłaty  

za gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi. 

Uchwała zrealizowana. GO 

VII/83/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 
105/3, położonej  
w Bielsku-Białej  

przy ulicy Stefana 
Żeromskiego 14  

na rzecz 
współwłaścicieli 
nieruchomości  

ozn. jako działka 45/3. 

W dniu 28 listopada 2019 r. został sporządzony operat szacunkowy. 
W dniach od 13 stycznia do 4 lutego 2020 r. zostało wywieszone obwieszczenie  
na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

MGR 

VII/84/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

ozn. jako działka 
614/14, położonej  

w Bielsku-Białej przy  
ul. Marii Konopnickiej 

24 na rzecz 
współwłaścicieli 
nieruchomości 

oznaczonej 
 jako działka 1209. 

W dniach od 22 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r. zostało wywieszone 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. 
Pismami z 23 lipca 2019 r. i 2 sierpnia 2019 r. poinformowano strony  
o konieczności doprowadzenia do zgodności treści księgi wieczystej  
z rzeczywistym stanem prawnym. Pismem z 8 stycznia 2020 r. wystąpiono  
do współwłaścicieli o zajęcie stanowiska w kwestii konieczności nabycia udziałów.  

MGR 
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VII/85/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na przekazanie 

w formie darowizny 
nieruchomości 

położonej  
w Bielsku-Białej ozn. 
jako działka 1872/8 
obręb Kamienica, 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała. 

W dniu 15 października 2019 r. została zawarta umowa notarialna  

Rep. A Nr 12771/2019. 
MGR 

VII/86/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na przekazanie 

w formie darowizny 
nieruchomości 

położonej  
w Bielsku-Białej  
ozn. jako działka 

1406/15 obręb Lipnik, 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała. 

W dniu 9 października 2019 r. została zawarta umowa notarialna  

Rep. A Nr 12443/2019. 
MGR 

VII/87/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego  

w rejonie ulic: 
Jaskrowej, 

Międzyrzeckiej  
i Lajkonika. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych i sporządzenia prognozy 
oddziaływania planu na środowisko. 

BRM 

VII/88/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie uznania 
petycji  

za niezasługującą  
na uwzględnienie. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 
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VII/89/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie 
przekazania petycji 

dotyczącej utworzenia 
miejskiego gabinetu 
ginekologicznego  
w Bielsku-Białej 

organowi właściwemu. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. 

Realizacja zgodnie z zapisami. 

RM 
(Kom. SWiP) 

PM 

VII/90/2019 
16 kwietnia  

2019 r. 

W sprawie 
przekazania petycji 

dotyczącej podwyżki 
opłat za dzierżawę 

działek rekreacyjnych 
organowi właściwemu. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 

VIII/95/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie utworzenia 
Szkoły Podstawowej 

 nr 30 z siedzibą  
w Bielsku-Białej przy 

ul. Mazańcowickiej 34  
i nadania jej statutu. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. utworzono Szkołę Podstawową nr 30 z siedzibą  
w Bielsku-Białej przy ul. Mazańcowickiej 34 i nadano jej statut. 

MZO 

VIII/96/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie ustalenia 
planu sieci szkół 
podstawowych 

prowadzonych przez 
Miasto Bielsko-Biała 

oraz określenia granic 
ich obwodów,  

z uwzględnieniem 
szkół podstawowych 
mających siedzibę  
na obszarze Miasta 

Bielska-Białej 
prowadzonych przez 

inne organy 
prowadzące. 

Uchwała została zrealizowana. 
Ustalono plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała  
z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta 
Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy, na okres od 1 września 2019 r. 
stanowiący  załącznik  nr 1 do uchwały. 
Określono granice obwodów, szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto 
Bielsko-Biała, obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta 
Bielska-Białej, prowadzonych przez inne organy, stanowiący  załącznik nr 2  
do uchwały. 

MZO 
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I/97/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie planu sieci 
publicznych szkół 

ponadpodstawowych 
i specjalnych 

prowadzonych przez 
Miasto Bielsko-Biała,  

z uwzględnieniem 
szkół 

ponadpodstawowych  
i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze 
Miasta Bielska-Białej 
prowadzonych przez 

inne organy 
prowadzące, tak aby 
umożliwić dzieciom  

i młodzieży  realizację 
odpowiednio 

obowiązku szkolnego  
lub obowiązku nauki,  

na okres od dnia 
1 września 2019 r. 

Uchwała została zrealizowana. 
Ustalono plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez 
Miasto Bielsko-Biała oraz szkól ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak 
aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  
lub obowiązku nauki na okres od 1 września 2019 r. z uwzględnieniem klas 
dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas 
dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, stanowiący załącznik  
do uchwały. 

MZO 
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VIII/99/2019 
14 maja 2019 r. 

Zmieniająca uchwałę 
w sprawie zadania pn.: 

"Kompleksowy 
Program ochrony 

powietrza 
atmosferycznego  

w zakresie 
ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń  
do atmosfery miasta 

Bielska-Białej  
z budynków 

mieszkalnych w roku 
2019" oraz w sorawie 

ustalenia trybu 
postępowania  

o udzielenie dotacji  
dla podmiotów nie 

zaliczonych do sektora 
finansów publicznych, 
sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli 
wykonania zleconego 

zadania. 

Uchwała wprowadziła zmiany w regulaminie udzielania dotacji zgodnie  
z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

PZE 

VIII/102/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie określenia 
zasad nabywania, 

zbywania  
i obciążania 

nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania  

lub wynajmowania  
na czas oznaczony 

dłuższy niż trzy lata lub 
na czas nieoznaczony. 

Uchwała została zaskarżona do WSA w Gliwicach. WSA podtrzymało rozstrzygnięcie 
nadzorcze.  
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII. 4131.1.368.2019  
z 19 czerwca 2019 r.  

MGR 
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VIII/103/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

zabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako działki 
o numerach: 1955/13 

i 1955/16 obj. KW 
BB1B/00060379/2 

obręb Stare Bielsko, 
położonej  

w Bielsku-Białej przy  
ul. Działkowców 12A. 

W dniach od 22 listopada 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. zostało wywieszone 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. Przetarg planuje się w I kwartale 2020 r. 

MGR 

VIII/105/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 609/3, 
położonej przy  
ul. Pienińskiej 

obręb Stare Bielsko. 

W dniach od 2 do 23 lipca 2019 r. zostało wywieszone obwieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu.  
Od 5 września 2019 r. przygotowana umowa dzierżawy oczekuje na podpisanie przez 
stronę w Biurze Obsługi Interesanta. 

MGR 

VIII/106/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy części 

W dniu 1 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa dzierżawy.  MGR 
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nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działki: 4594/42  

i 6989/3 obręb Lipnik, 
położonej w Bielsku-

Białej przy ul. Edwarda 
Dembowskiego. 

VIII/108/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie 
rozpatrzenia skargi  

z 28 stycznia 2019 r. 
pana W. G.  

na działalność  
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 

VIII/109/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie 
rozpatrzenia skargi  
z 10 lutego 2019 r. 

pani M.H. zawierającej 
zarzuty na pismo 

Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej  

z 7 listopada 2018 r. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 

VIII/110/2019 
14 maja 2019 r. 

W sprawie uznania 
petycji 

za niezasługującą 
na uwzględnienie. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 

IX/141/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie 
zatwierdzenia 

planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Bielsku-
Białej na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana. RM 
(Kom. REW) 
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IX/142/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta 
Bielska-Białej wotum 

zaufania. 

Uchwała zrealizowana. RM 
(PRM JO) 

IX/143/2019 
 10 czerwca 

2019 r. 

W sprawie 
zatwierdzenia 

„Sprawozdania 
finansowego miasta 

Bielska-Białej 
za 2018 rok” wraz  

ze „Sprawozdaniem 
Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej 
z wykonania budżetu 

za rok 2018”. 

Uchwała zrealizowana. RM 
(Kom. REW) 

IX/144/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie udzielenia 
absolutorium dla 

Prezydenta Miasta  
z tytułu wykonania 

budżetu miasta 
Bielska-Białej  
za rok 2018. 

Uchwała zrealizowana. RM 
(Kom. REW) 

IX/147/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie powołania 
Zespołu ds. Wyborów 

Ławników 
na kadencję  
2020-2023. 

Uchwała zrealizowana. RM 
(PRM JO) 

IX/150/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie przyjęcia 
Programu „Miejsce 

przyjazne dla 
seniorów”. 

Celem Programu jest wspieranie rożnych forma aktywności osób starszych, poprzez 
zwiększenie im dostępności do usług w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji  
i innych. Program skierowany jest do osób starszych zamieszkujących  
na terenie Miasta, które ukończyły 65 rok życia. W jednostkach organizacyjnych 
Miasta wprowadzono system ulg, zniżek, bonifikat, z których mogą skorzystać osoby, 
legitymujące sie Kartą Seniora, która stanowi potwierdzenie posiadania uprawnień 
wynikających z „Programu”. W jednostkach wprowadzono następujące zniżki: 

 BCK – 50% zniżki na każdy koncert organizowany przez BCK, 

PS 
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 Galeria BWA – bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy organizowane  
przez BWA, 

 Teatr Polski – bilety ulgowe  w cenie 45,00 zł na spektakle specjalne,  
35,00 zł na spektakle na Dużej Scenie, 25,00 zł na spektakle na małej scenie. 

 Teatr Lalek „Banialuka” – zniżka 5,00 zł na każde przedstawienie  
za wyjątkiem festiwalu sztuki lalkarskiej, 

 MDK – 20 % zniżki na zajęcia kulturalne organizowane przez MDK  
za wyjątkiem komercyjnych i indywidualnych oraz 5,00 zł od ceny biletu  
na imprezy organizowane przez MDK, 

 BBOSiR – 5,00 zł za bilet godzinny na pływalnię „Troclik” od poniedziałku  
do piątku w godz. 6.00–9.00, a także zniżka 2,00 zł od ceny biletu  
na pływalni „Start” i 1,00 zł od ceny biletu na pływalni „Panorama”. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. do Programu przystąpiło 10 instytucji, 
przedsiębiorców lub innych podmiotów. Wnioski o „Kartę Seniora" były składane 
począwszy od 16 września 2019 r., a jej wydanie następuje w terminie nie dłuższym 
niż 60 dni. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. wnioski o wydanie „Karty Seniora” 
złożyło 3821 osób starszych, z czego 36 wniosków nie spełniało wymaganych 
kryteriów. Do 31 grudnia roku sprawozdawczego wydano 3534 „Karty Seniora”. 
Z informacji uzyskanych z miejskich jednostek organizacyjnych wynika, iż z ulg, 
zniżek i benefitów skorzystało: 
BCK – 257 biletów ulgowych, 686 bezpłatnych biletów na koncerty dla osób  
z domów opieki, pomocy, czy organizacji pozarządowych, sprzedano 2.564 bilety 
ulgowe dla osób starszych na koncerty Orkiestry im. Telemanna, 
Galeria BWA – w związku z prowadzeniem galerii otwartej, z bezpłatnym wstępem  
na większość wystaw i imprez, brak statystyk w zakresie ilości seniorów 
uczestniczących w imprezach,  
Teatr Polski –  25 biletów, 
Teatr Lalek „Banialuka” – 1 bilet,  
MDK – 9 osób skorzystało ze zniżek w ramach zajęć odpłatnych, dodatkowo 
organizowane były imprezy o charakterze nieodpłatnym dedykowane seniorom, 
BBOSiR - 252 wejścia osób z Kartą Seniora. 
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IX/151/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie określenia 
wzoru wniosku  

o wypłatę dodatku 
energetycznego. 

Rada Miejska zatwierdziła nowy wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nowe druki 
obowiązują od 2 lipca 2019 r. 

MOPS 

IX/152/2019 
10 czerwca  

2019 r. 
Zmiana: 

X/187/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie organizacji 
wspólnej obsługi   

dla jednostki 
organizacyjnej - 
Podbeskidzkiego 

Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej  

w Bielsku-Białej. 

Uchwała niniejsza określa zakres obowiązków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w ramach wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej  
i organizacyjnej Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. 

PS, 
MOPS, 
POIK 

IX/153/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie organizacji 
wspólnej obsługi 

finansowo-księgowej, 
administracyjnej  

i organizacyjnej dla 
przedszkoli, szkół  

i placówek 
oświatowych oraz 

żłobków, dla których 
organem 

prowadzącym jest 
Miasto Bielsko-Biała. 

Stwierdzona nieważność uchwały w całości. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Śląskiego nr NPII.4131.1.451.2019 z 15 lipca 2019 r.  
MZO 

IX/154/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie zmiany 
uchwały nr 

XLIII/998/2009 Rady 
Miejskiej  

w Bielsku-Białej  
z 2 czerwca 2009 roku 

w sprawie nadania 
statutu Miejskiemu 
Zarządowi Oświaty  

w Bielsku-Białej. 

Stwierdzona nieważność uchwały w całości. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Śląskiego nr NPII.4131.1.450.2019 z 15 lipca 2019 r. 

MZO 

IX/155/2019 W sprawie trybu Uchwała została zrealizowana. MZO 
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10 czerwca  
2019 r. 

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. 

Ustalono tryb i rozliczanie 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 tryb przeprowadzania 
kontroli prawidłowości pobrania  i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta 
Bielska-Białej. Stosowne formularze w przedmiotowym zakresie zawierają załączniki 
do niniejszej uchwały. 

IX/156/2019 
10 czerwca  

2019 r.  

W sprawie nadania 
nazwy rondu w 

mieście Bielsku-Białej 
Red. im. Trzeciego 

Szeregu Solidarności. 

 

Uchwała zrealizowana. 
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
18 czerwca 2019 r. i weszła w życie 14 dni od daty ogłoszenia. 
Informacja w tej sprawie została przekazana 18 czerwca 2019 r. 
do Głównego Urzędu Statystycznego, Oddział w Bielsku-Białej.  

GK 

IX/157/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie 
ustanowienia pomnika 

przyrody  
w Bielsku-Białej. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska  
z 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic pomnik przyrody został oznakowany 
stosowną tabliczką. 
Uchwała jest realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody. 

 

OS 
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IX/158/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego 

uchwały  
w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości  
i porządku na terenie 
miasta Bielska-Białej. 

Uchwała zrealizowana. GO 

IX/159/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego 

uchwały  
w sprawie określenia 

szczegółowego 
sposobu  

i zakresu świadczenia 
usług  

w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych 

od właścicieli 
nieruchomości 

 i zagospodarowania 
tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną 
przez właściciela 

nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi. 

Uchwała zrealizowana. GO 

IX/160/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy części 
nieruchomości 

stanowiącej własność 

W dniu 6 września 2019 r. został podpisany aneks do umowy dzierżawy.  MGR 
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Gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonej jako 

działka 966  
obręb Biała Miasto  

w Bielsku-Białej  
przy ul. Władysława 

Broniewskiego. 

IX/161/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie 
wydzierżawienia  

na czas nieoznaczony 
zabudowanej 

nieruchomości  
o pow. 1297 m2, 
oznaczonej jako  

dz. 39/174,  
obręb Wapienica,  

położonej 
 przy ul. Tadeusza 

Regera 109  
w Bielsku-Białej. 

Zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę nieruchomości.  MGR 

IX/162/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu  

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej części 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej  
jako działka 821/64, 

położonej  
przy ul. Mierniczej 

obręb Lipnik. 

W dniu 1 września 2019 r. została podpisana umowa dzierżawy.  MGR 
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IX/163/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy części 
nieruchomości  

o pow. 8990 m2, 
oznaczonej jako  

dz. 364/5, 
 obręb Lipnik, 

położonej  
przy ul. Lipnickiej 
w Bielsku-Białej. 

W dniu 10 października 2019 r. została podpisana umowa dzierżawy. MGR 

IX/164/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działki: 150/4 i 150/5,  

obj. KW 
BB1B/00005166/3, 

położonej  
w Bielsku-Białej  

przy ul. Stanisława 
Staszica,  

obręb Biała Miasto. 

W dniach od 2 do 23 stycznia 2020 r. zostało wywieszone obwieszczenie  
na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

MGR 

IX/165/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie Budżetu 
Obywatelskiego  
Bielska-Białej. 

Uchwała stanowi prawo miejscowe. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego - Dz.Urz. z 2019 r., poz.4449. 
RM 

(PRM JO) 
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IX/166/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie 
rozpatrzenia skargi 

Pana J. S.  
na dyrektora Szkoły 

Podstawowej 
Specjalnej  

nr 17 w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 

IX/167/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie 
rozpatrzenia skargi 

Pani P. Ś.  
na działania Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 

IX/168/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie uznania 
petycji  

za niezasługującą 
na uwzględnienie. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 

IX/169/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie uznania 
petycji  

za częściowo 
zasługującą 

na uwzględnienie. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 

IX/170/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie uznania 
petycji  

za niezasługującą 
na uwzględnienie. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 

IX/171/2019 
10 czerwca  

2019 r. 

W sprawie 
rozpatrzenia skargi  
z 21 lutego 2019 r. 

pana A. J. na działanie 
Prezydenta Miasta 

i służb mu podległych. 

 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 
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X/172/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obejmującego obszar 

położony w rejonie 
ulic Poprzecznej  

i prof. dr. Mieczysława 
Michałowicza. 

Procedura planistyczna na etapie wewnętrznych konsultacji w Urzędzie Miejskim. 

RM 
(Klub Prawa 

 i 
Sprawiedliwośc

i BRM) 

X/175/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie 
zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na 

finansowanie 
planowanego deficytu 

budżetu Miasta 
Bielska-Białej  
w 2019 roku  
oraz spłatę 

zobowiązań z tytułu 
wcześniej 

zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 

Umowa kredytu Nr 19/5489 z dnia 18 listopada 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego na kwotę 152 mln zł została podpisana. Kredyt został zaciągnięty  
w kwocie 110.720.000 zł. 

BD 

X/176/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie 
zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego  
na wyprzedzające 

finansowanie działań 
finansowanych  

ze środków 
pochodzących  
z budżetu Unii 
Europejskiej. 

Umowa kredytu Nr 19/5490 z 18 listopada 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego na kwotę 79 mln zł została podpisana. Kredyt został zaciągnięty  
w kwocie 39.280.000 zł. 

BD 
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X/177/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do Związku Powiatów 
Polskich. 

Uchwała realizowana na bieżąco. ON 

X/178/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie przyjęcia 
stanowiska 

dotyczącego decyzji 
Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego  
nr DN-

WN.500.118.2015.MR 
z 24 lutego 2016 r., 

 nr DN-
WN.500.63.2016.MR  
z 25 kwietnia 2016 r.,  

nr DPN-
WPOA.500.28.2018 

DK  
z dnia  

20 grudnia 2018 r.  
w sprawie wycinki 
drzew rosnących 

wzdłuż linii  
kolejowej 139 

Katowice-Zwardoń. 

Uchwała (stanowisko)  została przekazana do Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego.  
OS 

X/179/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie nadania 
tytułu Honorowego 

Obywatela  
Bielska-Białej Panu 
Janowi „Ptaszynowi” 

Wróblewskiemu. 

W dniu 27.08.2019r. w trakcie sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej został wręczony 
Panu Janowi „Ptaszynowi” Wróblewskiemu dyplom Honorowego Obywatela 
Bielska-Białej. 

KS 

X/182/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie Miejskiego 
programu związanego  

ze zmianą systemu 
ogrzewania. 

Program adresowany jest do osób, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania 
lokalu wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 
na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe lub polegające na podłączeniu  
do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

PS 
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Pomoc skierowana jest do osób/rodzin, które: 

 dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne 
nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku; 

 spełniają kryterium dochodowe i metrażowe określone w uchwale. 
Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w danym 
roku kalendarzowym jest złożenie wniosku i przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w miejscu zamieszkania 
osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. Pomoc realizowana jest w formie zasiłku 
celowego, o którym mowa w art. 39 ustawy z 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2019. 1507  
z 12 sierpnia 2019 r.). W okresie od września do grudnia 2019 r. MOPS przyznał 
zasiłek celowy 34 gospodarstwom domowym, w łącznej wysokości 7.757,20 zł. 

 

X/183/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego 

uchwały  
w sprawie 

podniesienia kwoty 
dodatków z tytułu 
wychowywania 

dziecka  
w rodzinie 

wielodzietnej, 
kształcenia  

i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego  
i rozpoczęcia roku 

szkolnego  
oraz rocznego 
przygotowania 

przedszkolnego. 

Uchwała zrealizowana. MOPS 

X/184/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie utworzenia 
Placówki Wsparcia 
Dziennego „SIXT 

Wam” 
w Bielsku-Białej. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej utworzono Placówkę Wsparcia Dziennego 
„SIXT Wam”.  Placówka ta działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w siedzibie Miejskiego Centrum Usług 
Społecznościowych w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 14. Placówka ta została 
utworzona w związku z realizacją projektu pn. ”Miejskie Centrum Usług 

MOPS 
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Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych  
w Bielsku-Białej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 
9.2.2 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.  
Placówka ta od 18 listopada 2019 r. prowadzi działania mające na celu wspierania 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej. Do zadań Placówki należy 
zapewnienie dzieciom opieki pedagogicznej, pomocy psychologicznej, pomocy  
w nauce, organizacji czasu wolnego w obszarze kultury, edukacji, sportu i rekreacji, 
organizacji działań animacyjnych i socjoterapeutycznych w ramach pracy 
podwórkowej oraz zapewnienie posiłku. W okresie od 18 listopada  
do 31 grudnia 2019 r. z oferty nowoutworzonej Placówki skorzystało 17 dzieci  
i młodzieży. 

X/185/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie utworzenia 
ośrodka wsparcia 

Klubu Seniora  
„SIXT Wam”  

w Bielsku-Białej. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej utworzono Placówkę - Willa Animacji 
Międzypokoleniowej "SIXT Wam" - Strefa dla Seniorów (przeznaczona dla 20 osób). 
Placówka ta działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej, w siedzibie Miejskiego Centrum Usług 
Społecznościowych w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 14. W ramach tej opieki 
dziennej są zatrudnieni różni instruktorzy i specjaliści, np.: fizjoterapeuta, lekarze 
specjaliści do prowadzenia wykładów, instruktorzy z zajęć komputerowych, pierwszej 
pomocy, prawnik. Na potrzeby zajęć zakupione zostały niezbędne materiały i sprzęt, 
np. maty. Podczas zajęć zapewniony jest uczestnikom posiłek. Liczba uczestników: 
19 osób (14 kobiet i 5 mężczyzn). 

MOPS 

X/189/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie ustalania 
opłaty za korzystanie  

z wychowania 
przedszkolnego 

uczniów  
objętych wychowaniem 

przedszkolnym  
do końca roku 

szkolnego w roku 
kalendarzowym,  

w którym kończą 6 lat, 

Uchwała została zrealizowana. 
Ustalono bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad uczniami realizowane  
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przez 5 godzin dziennie. 
Ustalono opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 
pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 5-ciu godzin 
dzienne. 
Całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty przysługuje na uczniów: 

 których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych złożył 
zeznanie podatkowe PIT w urzędzie skarbowym w BB  i podał w nim adres 
zamieszkania na terenie BB, 

 z orzeczeniem kwalifikującym do kształcenia specjalnego. 

MZO 
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w prowadzonych przez 
Gminę Bielsko-Biała 

przedszkolach. 

X/190/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie określenia 
tygodniowego 

obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli 
praktycznej nauki 

zawodu we wszystkich 
typach szkół  

i na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych, 
dla których organem 
prowadzącym jest 

Miasto Bielsko-Biała. 

Uchwała została zrealizowana. 
Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, który wynosi 20 godzin. 

MZO 

X/192/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie 
upoważnienia 

Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej  

do ustalania opłat  
za korzystanie  
z parkingów 

stanowiących 
własność Miasta 

Bielska-Białej 
zlokalizowanych poza 

pasami drogowymi 
dróg publicznych. 

Dział Parkingów i SPP przygotował projekt zarządzenia w sprawie ustalenia opłat  
za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej, 
zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych. Przedmiotowe 
zarządzenie nr ON.0050.695.2019.MZD zostało podpisane przez Prezydenta Miasta 
30 września 2019 r., a następnie przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

MZD 
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X/195/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej części 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała,  

oznaczonej jako 357/9, 
obręb Biała Miasto, 

położonej  
w Bielsku-Białej  

przy pl. Ratuszowym. 

 

W dniu 5 listopada 2019 r. została podpisana umowa dzierżawy.  MGR 

X/196/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

lokalu  
mieszkalnego nr 5  

w budynku  
przy ul. Marii 

Konopnickiej 16. 

Wycena lokalu zlecona w I kwartale 2020 r.  MGR 
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X/197/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na 

zastosowanie  
do rozłożonej na raty 
niespłaconej części 

ceny sprzedaży lokalu 
mieszkalnego Nr 6 

położonego w budynku 
przy  

ul. 11 Listopada 44  
w Bielsku-Białej wraz  

z udziałem  
134/1000 cz.  
w częściach 

wspólnych budynku  
i urządzeń oraz  

w prawie własności 
gruntu ozn. jako  

dz. 858 i dz. 915/2 
stanowiącego 

własność Gminy 
Bielsko-Biała, innej 
stopy procentowej. 

W dniu 11 września 2019 r. została podpisana umowa notarialna  
Rep. A Nr 9709/2019. 

MGR 

X/199/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie zaskarżenia  
do Wojewódzkiego 

Sądu 
Administracyjnego  

w Gliwicach 
rozstrzygnięcia 
nadzorczego 

Wojewody Śląskiego  
z dnia 19 czerwca 

2019 r.  
Nr 

NPII.4131.1.368.2019. 

Zrealizowana. MGR 
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X/200/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej części 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 304/17, 
położonej przy  

ul. Trzmielów obręb 
Mikuszowice Śląskie. 

W dniach od 8 do 30 stycznia 2020 r. zostało wywieszone obwieszczenie  
na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

MGR 

X/201/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 155/8, 

położonej  
przy ul. Cieszyńskiej 

obręb Wapienica. 

W dniach od 29 października do 19 listopada 2019 r. zostało wywieszone 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. Przygotowana została umowa dzierżawy.  

MGR 

X/202/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 

W dniach od 29 października do 19 listopada 2019 r. zostało wywieszone 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. Przygotowana została umowa dzierżawy. 

MGR 
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dzierżawy 
niezabudowanej części 

nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej  
jako działka 661/13 

 o pow. 70 m2, 
położonej  

przy ul. Wczasowej  
obręb Lipnik. 

X/203/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie  

w użytkowanie 
wieczyste 

nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej 

własność Gminy 
Bielsko-Biała, 
oznaczonej  

jako działka 205/89, 
położonej  

w Bielsku-Białej  
przy ul. Maksyma 

Gorkiego,  
obręb Lipnik. 

Brak możliwości realizacji uchwały. Odstąpiono od zbycia nieruchomości  
na uzupełnienie. Uchwała zostanie uchylona.  

MGR 
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X/204/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy części 
niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 496/138, 
położonej przy ul. 
Czołgistów obręb 

Mikuszowice Śląskie. 

W dniach od 4 do 25 listopada 2019 r. zostało wywieszone obwieszczenie  
na tablicy ogłoszeń Urzędu. Przygotowana została umowa dzierżawy.  

MGR 

X/205/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej  
jako działka 317/44, 

położonej przy  
ul. Młyńskiej  

obręb Żywieckie 
Przedmieście. 

W dniach od 12 listopada do 4 grudnia 2019 r. zostało wywieszone obwieszczenie  
na tablicy ogłoszeń Urzędu. Przygotowana została umowa dzierżawy. 

MGR 
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X/206/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla terenu położonego  
w rejonie ulic: Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego  

i Listopadowej. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych. BRM 

X/207/2019 
27 sierpnia  

2019 r. 

W sprawie rozparzenia 
skargi pana P. D.  

z 2 czerwca 2019 r.  
na Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(KSWiP) 

XI/210/2019 
24 września 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę  
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  
w roku 2019". 

Zmniejszono wysokość pożyczki i zwiększono wkład własny w celu umożliwienia 
wykorzystania umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach z lat poprzednich. 

PZE 
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XI/211/2019 
24 września 

2019 r. 

W sprawie powołania  
i przystąpienia Miasta 

Bielska-Białej  
do Stowarzyszenia 

Gmin  
i Powiatów Subregionu 

Południowego 
Województwa 

Śląskiego 
AGLOMERACJA 

BESKIDZKA  
z siedzibą  

w Bielsku-Białej. 

„Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej zostało 
powołane 28 października 2019 r. na założycielskim posiedzeniu Zgromadzenia 
Ogólnego, a po wpisaniu do KRS w dniu 3 grudnia 2019 r. rozpoczęło formalnie 
swoją działalność, tym samym uchwała została zrealizowana.” 

 

RIT 

XI/213/2019 
24 września 

2019 r. 

W sprawie 
szczegółowych 

warunków udzielania 
pomocy uzdolnionym 
dzieciom i młodzieży 
pobierającej naukę  
na terenie Miasta  

Bielska-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
W ramach realizacji „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  
i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej”, szczegółowe 
warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę  
na terenie Miasta Bielska-Białej określone zostały w załączniku do uchwały. 

MZO 

XI/214/2019 
24 września 

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  

w rejonie ulic: 
Akademii 

Umiejętności, 
Lipnickiej, Marii 

Skłodowskiej-Curie. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych. BRM 
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XI/215/2019 
24 września 

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  

w obrębie Stare 
Bielsko w rejonie ulic 
Pienińskiej i Juhasów. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych i sporządzania skutków 
finansowych planu.  

BRM 

XI/216/2019 
24 września 

2019 r. 

W sprawie uznania 
petycji  

za zasługującą  
na uwzględnienie. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. 
Trwa etap uzgodnień formy upamiętnienia, treści napisów  oraz oprawy graficznej. 
Budowa planowana jest w 2020 roku. 

RM  
(Kom. SWiP), 

GM 

XI/217/2019 
24 września 

2019 r. 

W sprawie Statutu 
Miasta Bielska-Białej. 

Uchwała stanowi prawo miejscowe. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego - Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 6556. 

 
RM 

(PRM JO) 

XII/220/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie oceny 
sytuacji ekonomiczno-

finansowej 
Beskidzkiego Centrum 

Onkologii  
– Szpitala Miejskiego  

im. Jana Pawła II  
w Bielsku-Białej – 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej,  

na podstawie Raportu 
za rok 2018  

oraz prognozy na lata  
2019-2021. 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, kierownik samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport  
o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej.  

Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno–finansowej  
za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno–finansowej  
na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację  
o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno–finansową  
sp. zoz. Rada Miejska na podstawie raportu dokonała oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Szpitala. 

PS 
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XII/221/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie przyjęcia 
„Planu Adaptacji 

Miasta Bielska-Białej 
do zmian klimatu  
do roku 2030”. 

Realizacja działań adaptacyjnych zawartych w Planie Adaptacji jest zaplanowana  
od roku 2020. 

OS 

XII/222/2019 
22 października 

2019 r.  

W sprawie Regulaminu 
dostarczania wody 
 i odprowadzania 

ścieków  
na terenie Miasta  

Bielska-Białej. 

We wrześniu 2019 r.  AQUA S.A.  przedłożyła  “Regulamin dostarczania wody  
i odprowadzenia ścieków na terenie miasta Bielska-Białej” uwzględniając opinię 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe  
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Uchwała realizowana jest na bieżąco  
przez AQUA S.A. 

GM 

XII/226/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
przekształcenia 

Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego  
w Bielsku-Białej 

poprzez likwidację  
w celu zawiązania 

jednoosobowej spółki  
z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Realizacja zgodnie z zapisami. MZK 

XII/227/2019 
22 października 

2019 r.  

W sprawie zgłoszenia 
kandydata na ławnika, 
które pozostawia się 
bez dalszego biegu. 

Uchwała zrealizowana. RM 
(PRM JO) 

XII/229/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
trzyletniego  

I Liceum 
Ogólnokształcącego  

im. Mikołaja Kopernika  
w Bielsku-Białej  

w czteroletnie I Liceum 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono trzyletnie I Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Listopadowej 70. 

MZO 
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Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika  

w Bielsku-Białej. 

XII/230/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
trzyletniego II Liceum 
Ogólnokształcącego 
 im. Adama Asnyka  

w Bielsku-Białej  
w czteroletnie  

II Liceum 
Ogólnokształcące  
im. Adama Asnyka  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono trzyletnie II Liceum Ogólnokształcące  
im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Jutrzenki 13. 

MZO 

XII/231/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
trzyletniego III Liceum 
Ogólnokształcącego  

z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. 

Stefana Żeromskiego 
w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  
im. Stefana 

Żeromskiego  
w Bielsku-Białej  
w czteroletnie III 

Liceum 
Ogólnokształcące 

z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. 

Stefana Żeromskiego 
w Zespole Szkół 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono trzyletnie III Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w czteroletnie  
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej  
z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 20. 

MZO 
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Ogólnokształcących 
im. Stefana 

Żeromskiego  
w Bielsku-Białej. 

XII/232/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
trzyletniego IV Liceum 
Ogólnokształcącego  
im. Komisji Edukacji 

Narodowej  
w Bielsku-Białej w 

czteroletnie  
IV Liceum 

Ogólnokształcące  
im. Komisji Edukacji 

Narodowej  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono trzyletnie IV Liceum Ogólnokształcące  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w czteroletnie IV Liceum 
Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji  w Bielsku-Białej z siedzibą  
przy ul. prof. dr Mieczysława Michałowicza 55. 

MZO 

XII/233/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
trzyletniego V Liceum 
Ogólnokształcącego  

w Bielsku-Białej  
w czteroletnie  

V Liceum 
Ogólnokształcące  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono trzyletnie V Liceum Ogólnokształcące  
w Bielsku-Białej w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej  
z siedzibą przy ul. Józefa Lompy 10. 

MZO 
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XII/234/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
trzyletniego VI Liceum 
Ogólnokształcącego  

z Oddziałami 
Integracyjnymi  

w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  
im. Armii Krajowej  
w Bielsku-Białej 
 w czteroletnie  

VI Liceum 
Ogólnokształcące  

z Oddziałami 
Integracyjnymi  

w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  
im. Armii Krajowej  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono trzyletnie VI Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej 
w Bielsku-Białej w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej  
w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Sterniczej 4. 

MZO 
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II/235/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
trzyletniego VIII 

Liceum 
Ogólnokształcącego  

w Zespole Szkół 
Medycznych  

i Ogólnokształcących  
im. Hanny 

Chrzanowskiej  
w Bielsku-Białej  
w czteroletnie  
VIII Liceum 

Ogólnokształcące  
w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 
im. Hanny 

Chrzanowskiej  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono trzyletnie VIII Liceum Ogólnokształcące  
w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej  
w Bielsku-Białej w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej  
w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 6. 

MZO 

XII/236/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
czteroletniego 

Technikum  
nr 1 w Bielskiej Szkole 

Przemysłowej  
w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie 

Technikum nr 1  
w Bielskiej Szkole 

Przemysłowej  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono czteroletnie Technikum nr 1 w Bielskiej 
Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 1 w Bielskiej 
Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Teodora Sixta 20. 

MZO 
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XII/237/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
czteroletniego 

Technikum nr 2  
w Zespole Szkół 

Budowlanych  
im. Generała 

Stanisława Maczka  
w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie 

Technikum nr 2  
w Zespole Szkół 

Budowlanych  
im. Generała 

Stanisława Maczka  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono czteroletnie Technikum nr 2 w Zespole 
Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała 
Stanisława Maczka w Bielsku-Białej z siedzibą   przy ul. Budowlanych 4. 

MZO 

XII/238/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
czteroletniego  

Technikum nr 3  
z Oddziałami 

Integracyjnymi  
w Zespole Szkół 
Elektronicznych, 
Elektrycznych  

i Mechanicznych  
im. Jędrzeja 

Śniadeckiego  
w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie 

Technikum nr 3  
z Oddziałami 

Integracyjnymi  

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono czteroletnie Technikum nr 3  
z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych  
i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej w pięcioletnie 
Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej  
z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 24. 

MZO 
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w Zespole Szkół 
Elektronicznych, 
Elektrycznych 

i Mechanicznych  
im. Jędrzeja 

Śniadeckiego  
w Bielsku-Białej. 

XII/239/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
czteroletniego 

Technikum nr 4  
w Zespole Szkół 
Ekonomicznych  

im. Michała Kaleckiego  
w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie 

Technikum nr 4  
w Zespole Szkół 
Ekonomicznych  

im. Michała Kaleckiego 
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono czteroletnie Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej w pięcioletnie 
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego  
w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Komorowickiej 27. 

MZO 

XII/240/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
czteroletniego 

Technikum nr 5 
 w Zespole Szkół 
Samochodowych  

i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie 

Technikum nr 5  
w Zespole Szkół 
Samochodowych  

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono czteroletnie Technikum nr 5 w Zespole 
Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w pięcioletnie 
Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Filarowej 52. 

MZO 
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i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej. 

XII/241/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
czteroletniego 

Technikum nr 7  
w Zespole Szkół 

Technicznych  
i Handlowych im. 
Franciszka Kępki  
w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie 
Technikum  

nr 7 w Zespole Szkół 
Technicznych  
i Handlowych 

im. Franciszka Kępki 
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono czteroletnie Technikum nr 7 w Zespole 
Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych  
im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej z siedzibą przy  ul. Józefa Lompy 11. 

MZO 

XII/242/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
czteroletniego 

Technikum nr 8  
w Zespole Szkół 

Gastronomicznych  
i Handlowych  

w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie 

Technikum nr 8  
w Zespole Szkół 

Gastronomicznych  
i Handlowych  
Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono czteroletnie Technikum nr 8 w Zespole 
Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 8 
w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej z siedzibą przy  
ul. Stanisława Wyspiańskiego 5. 

MZO 
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XII/243/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
czteroletniego 

Technikum  
nr 11 w Zespole Szkół  

im. Juliana Tuwima  
w Bielsku-Białej  
w pięcioletnie 

Technikum nr 11  
w Zespole Szkół  

im. Juliana Tuwima  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono czteroletnie Technikum nr 11  
w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum  
nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej z siedzibą przy  
ul. Filarowej 52. 

MZO 

XII/244/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych  
w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego  
w Bielsku-Białej  

w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące  

dla Dorosłych  
w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej  
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 21. 

MZO 

XII/245/2019 
22 października 

2019 r.  

W sprawie 
stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego  

w Bielsku-Białej  

Uchwała została zrealizowana. 
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bielsku-Białej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej  
z siedzibą przy ul. Piastowskiej 21. 

MZO 
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w Centrum Kształcenia 
Zawodowego  

w Bielsku-Białej. 

XII/247/2019 
22 października 

2019r. 

W sprawie wyboru 
ławników na kadencję 

2020-2023. 
Uchwała zrealizowana. RM 

(PRM JO) 

XII/248/2019 
22 października 

2019 r. 

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 

kryteriów  
i trybu przyznawania 

nagród za osiągnięcia 
w zakresie pracy 

dydaktycznej, 
wychowawczej  

i opiekuńczej, w tym 
realizacji zadań 

związanych  
z zapewnieniem 
bezpieczeństwa 

uczniom w czasie 
zajęć organizowanych 

Uchwała została zrealizowana. 
Ustalono regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia  
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, 
nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Bielsko-Biała. Szczegółowe zapisy w załączniku  
Nr 1 do uchwały. 

MZO 
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przez szkołę oraz 
realizacji innych zadań 

statutowych szkoły, 
nauczycielom 

przedszkoli, szkół oraz 
placówek,  

dla których organem 
prowadzącym jest 

Miasto Bielsko-Biała. 

XII/249/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczą-

cego 
Rady Miejskiej  
Bielska-Białej. 

Uchwała zrealizowana (wybrano Radnego Piotra Ryszkę). RM 
(PRM JO) 

XII/250/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 370/15, 
położonej przy  

ul. Pokoju obręb 
Olszówka Dolna. 

W dniach od 27 grudnia 2019 r. do 20 stycznia 2020 r.. zostało wywieszone 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

MGR 
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XII/251/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
zmiany miejscowych 

planów 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla obszarów, które 

wymagają 
sprostowania 

oczywistych omyłek. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych. BRM 

XII/252/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
wprowadzającego 

zakaz zabudowy dla 
obszarów położonych 
w dolinie rzeki Niwki. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych. BRM 

XII/253/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego  
w rejonie ulic: Józefa 
Lompy, Cieszyńskiej, 

gen. Władysława 
Sikorskiego. 

Procedura planistyczna na etapie prac projektowych. BRM 
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XII/254/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla terenu położonego  

w rejonie ulic: 
Cieszyńskiej  

i Światopełka. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

BRM 

XII/255/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

terenu położonego w 
rejonie  

ul. Biwakowej. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

BRM 

XII/256/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obejmującego obszar  

w rejonie drogi S1, 
ulicy Górskiej  

oraz ulicy Zawodzie  
w obrębie Straconka. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

BRM 

XII/257/2019 
22 października 

2019r. 

W sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego  

w rejonie   
ul. Orchidei  

i ul. Czeremchowej,  
w obrębie Hałcnów. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

BRM 
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XII/258/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
przekazania organowi 

właściwemu petycji 
dotyczącej uciążliwości 

związanych  
z użytkowaniem drogi 

ekspresowej S52 
(według aktualnie 
obowiązującego 
nazewnictwa)  
w rejonie ulic: 

Braterska, Siostrzana 
oraz Boczna  

w Bielsku-Białej oraz  
o podjęcie działań 

zmierzających  
do budowy ekranów 

akustycznych. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 

XII/259/2019 
22 października 

2019 r. 

W sprawie 
rozpatrzenia skargi  

z 11 czerwca 2019 r. 
K. R. na Dyrektora 
Miejskiego Zarządu 

Oświaty  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 

XIII/261/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącej 

Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana (wybrano Radną Dorotę Piegzik-Izydorczyk). RM 
(Kl. WdBB) 

XIII/263/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie określenia 
wysokości stawek 

podatku  
od nieruchomości  

na 2020 rok. 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. DB 
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XIII/264/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie określenia 
wysokości stawek 

podatku od środków 
transportowych. 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. DB 

XIII/268/2019 
19 listopada 

2019 r.  

W sprawie wyboru 
firmy audytorskiej do 

przeprowadzenia 
badania sprawozdania 

finansowego miasta 
Bielska-Białej  

za 2019 i 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana. BD 

XIII/269/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie 
zatwierdzenia 

Programu 
Naprawczego 

Beskidzkiego Centrum 
Onkologii  

– Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w 

Bielsku-Białej - 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej - 

aktualizacji  
na lata 2019-2021. 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym 
wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej sporządza program naprawczy na okres nie dłuższy niż 3 lata  
i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. 
Zatwierdzony Program przedstawiony przez Dyrektora BCO-SM uwzględnia raport  
o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, o którym mowa w art. 53a ust. 1  
ww. ustawy, będący przedmiotem oceny, dokonanej Uchwałą nr XII/220/2018  
z 22 października 2018 r. 

PS 

XIII/270/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy 

aptek 
ogólnodostępnych 
funkcjonujących na 

terenie miasta  
Bielska-Białej,  
na 2020 rok. 

Zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących  
na danym terenie, należy do kompetencji rady powiatu, po zasięgnięciu opinii 
samorządu aptekarskiego.  

W związku z powyższym na 2020 r. podjęta została niniejsza uchwała. 

PS 
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XIII/271/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie utworzenia 
ośrodka wsparcia 

Klubu Senior+ przy  
ul. Jutrzenki 20 

 w Bielsku-Białej. 

Uchwała weszła w życie od 1 stycznia.2020 r. PS, 
MOPS 

XIII/272/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie utworzenia 
ośrodka wsparcia 
Dziennego Domu 

Senior+ przy  
ul. Partyzantów 62  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała weszła w życie od 1 stycznia 2020 r. PS, 
MOPS 

XIII/273/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie ustalenia 
składek członkowskich 
Miasta Bielska-Białej 

jako członka 
stowarzyszenia  

o nazwie Lokalna 
Organizacja 

Turystyczna „Beskidy.” 

Uchwała zrealizowana. PIS 

XIII/274/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie 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 2020 rok. 

Realizacja od 1 stycznia 2020 r. SOP 
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XIII/275/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie określenia 
regulaminu otwartego 
konkursu ofert oraz 

kryteriów wyboru ofert  
na realizację zadania 
publicznego z zakresu 

wychowania 
przedszkolnego. 

Uchwała została zrealizowana. 
Określono regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert  
na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, mającego 
na celu zapewnienie miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim 
dzieciom, którym gmina Bielsko-Biała zobowiązana jest zapewnić możliwości 
korzystania z wychowania przedszkolnego. Szczegółowy opis zawiera załącznik  
do uchwały. 

MZO 

XIII/276/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie zawarcia 
porozumienia 
dotyczącego 

współdziałania gmin 
wchodzących w skład 
aglomeracji Bielsko-
Biała Komorowice  

przy realizacji zadania 
polegającego  

na aktualizacji obszaru  
i granic aglomeracji  

Bielsko-Biała 
Komorowice. 

W dniu 30 grudnia 2019 r. zawarto i przekazano do ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice. 

OSE 

XIII/277/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie zawarcia 
porozumienia 
dotyczącego 

współdziałania gmin 
wchodzących w skład 
aglomeracji Bielsko-
Biała Wapienica przy 

realizacji zadania 
polegającego  

na aktualizacji obszaru  
i granic aglomeracji  

Bielsko-Biała 
Wapienica. 

W dniu 30 grudnia 2019 r. zawarto i przekazano do ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego porozumienie dotyczące współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica. 

OSE 



292 

XIII/278/2019 
13 listopada 

2019 r. 

W sprawie zmiany 
Statutu Miejskiego 

Zarządu Dróg  
w Bielsku-Białej. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.884.2019 
Wojewody Śląskiego z 23 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości 
uchwały Nr XIII/278/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 19 listopada 2019 r.  
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. 

MZD 

XIII/281/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie 

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej 
nieruchomości, 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 1300/504, 

położonej przy  
ul. Małopolskiej  
obręb Lipnik. 

Po podjęciu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości zostanie przygotowane obwieszczenie.  

 
NR 

XIII/282/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanych 
części nieruchomości, 
stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 168/1, 
położonej przy  

ul. Leszczyńskiej 
obręb Lipnik. 

Po podjęciu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości zostanie przygotowane obwieszczenie. 

 
NR 



293 

XIII/283/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie 

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej części 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 765/2 o pow. 
28 m2, położonej przy  

ul. Oświęcimskiej 
obręb Aleksandrowice. 

Po podjęciu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości zostanie przygotowane obwieszczenie. 

NR 

XIII/284/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie 

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej części 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 193/23 o pow. 

96 m2, położonej  
przy  

ul. Olszówka obręb 
Mikuszowice Śląskie. 

Po podjęciu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości zostanie przygotowane obwieszczenie. 

NR 
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XIII/285/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obejmującego teren 
położony w Lipniku  

w rejonie ulicy Polnej. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

BRM 

XIII/286/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie uznania 
petycji Stowarzyszenia 

Beskidzki Dom 
dotyczącej nadania 
nowych nazw ulic  
w Bielsku-Białej za 

częściowo zasługującą  
na uwzględnienie. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 

XIII/287/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie ustalenia 
składu osobowego 

Rady Seniorów Miasta 
Bielska-Białej. 

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania Rada Miejska powołała na drugą, 
czteroletnią kadencję Radę Seniorów Miasta Bielska-Białej w składzie: Budkiewicz 
Danuta, Deneko Jadwiga, Grzybowska Anna, Jurczyga Anna, Kamiński Kazimierz, 
Kanik Czesław, Korzonkiewicz Wiesław, Kruczek Antoni, Mrowiec Janusz, Opyrchał 
Teresa, Pszczolińska-Burczak Czesława, Rosińska Elżbieta, Sadlik Stanisława, 
Smolana Piotr, Szatanik Maria. Podczas pierwszego posiedzenia  
II kadencji Rady Seniorów na Przewodniczącą wybrano Panią Elżbietę Rosińską,  
na Wiceprzewodniczącego wybrano Pana Kazimierza Kamińskiego, natomiast  
na Sekretarza Panią Annę Jurczygę. 

PS 

XIII/288/2019  
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie 
przekazania organowi 

właściwemu skargi  
z 3 kwietnia 2019 r.  

na działania Dyrektora 
Beskidzkiego Centrum 

Onkologii – Szpitala 
Miejskiego  

w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 
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XIII/289/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie 
obywatelskiej 

inicjatywy 
uchwałodawczej. 

Uchwała stanowi prawo miejscowe. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
Rocznik: 2019 Poz.: 7921Z: 2019/11/28. 

RM 

XIII/290/2019 
19 listopada 

2019 r. 

W sprawie wskazania 
Wiceprzewodnicząceg

o Rady Miejskiej  
do dokonywania 

czynności dotyczących 
podróży służbowych 
Przewodniczącego 

Rady Miejskiej. 

Uchwała zrealizowana (upoważniono WPRM Piotra Ryszkę, a w razie jego 
nieobecności WPRM Dorotę Piegzik-Izydorczyk). 

RM 
(GRUPA 

RADNYCH) 

XIV/291/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 

Gminie Szczyrk. 

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/291/2019 z 17.12.2019 r. i Umową  
nr PS.033.15.2019 z 20.12.2019 r. została udzielona pomoc finansowa Gminie 
Szczyrk z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w usuwaniu skutków wybuchu 
gazu, który miał miejsce 4 grudnia 2019 r. 

PS 

XIV/294/2019 
17 grudnia 

2019 r. 

W sprawie ustalenia 
wysokości opłat  

za usunięcie pojazdu  
z drogi i jego 

przechowywanie  
na parkingu 
strzeżonym  

oraz wysokości 
kosztów  

w przypadku 
odstąpienia  

od usunięcia pojazdu 
na rok 2020. 

Uchwała obowiązuje od 24 stycznia 2020 r.  KM 

XIV/297/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

Wieloletnia prognoza 
finansowa miasta 

Bielska-Białej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. BD 
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XIV/298/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

Uchwała budżetowa 
miasta Bielska-Białej 

na 2020 rok. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. BD 

XIV/299/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie nadania 
nazwy rondu 
 w mieście  

Bielsku-Białej  
(red. Bielskiego 

Jazzu). 

Uchwała zrealizowana. 
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
10 stycznia 2020 r. i weszła w życie 14 dni od daty ogłoszenia. 
Informacja w tej sprawie została przekazana do Głównego Urzędu Statystycznego, 
Oddział w Bielsku-Białej 8 stycznia 2020 r. 

GK 

XIV/300/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie nadania 
nazwy ulicy w mieście 

Bielsku-Białej  
(red. nazwa ulicy: 
Matyldy Linert). 

Uchwała zrealizowana. 
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
10 stycznia 2020 r. i weszła w życie 14 dni od daty ogłoszenia. 
Informacja w tej sprawie została przekazana do Głównego Urzędu Statystycznego, 
Oddział w Bielsku-Białej 8 stycznia 2020 r. 

GK 

XIV/301/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie nadania 
nazwy rondu  

w mieście  
Bielsku-Białej (red. 

nazwa ronda: 
Galicyjskie). 

Uchwała zrealizowana. 
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
10 stycznia 2020 r. i weszła w życie 14 dni od daty ogłoszenia. 
Informacja w tej sprawie została przekazana do Głównego Urzędu Statystycznego, 
Oddział w Bielsku-Białej 8 stycznia 2020 r. 

GK 

XIV/303/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie składania 
wniosków o przyjęcie 

do publicznych 
przedszkoli 

prowadzonych przez 
Gminę Bielsko-Biała. 

Uchwała została zrealizowana. 
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała, dopuszczono możliwość składania wniosków 
o przyjęcie dziecka do nie więcej niż pięciu przedszkoli. 

MZO 

XIV/304/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie wniesienia 
skargi na 

rozstrzygnięcie 
nadzorcze  

Nr 
NPII.4131.1.777.2019 
Wojewody Śląskiego  

Uchwała została zrealizowana. 
Wniesiono skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.777.2019 Wojewody 
Śląskiego z 28 listopada 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały  
nr XII/248/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 22 października 2019 r. 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 

MZO 
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z dnia 28 listopada  
2019 r.  

w przedmiocie 
stwierdzenia 

nieważności uchwały  
nr XII/248/2019  
Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z dnia  
22 października  

2019 r. 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 kryteriów 
i trybu przyznawania 

nagród za osiągnięcia 
w zakresie pracy 

dydaktycznej, 
wychowawczej  
i opiekuńczej,  

w tym realizacji zadań 
związanych  

z zapewnieniem 

zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych  
przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom 
przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Bielsko-Biała. 
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bezpieczeństwa 
uczniom w czasie 

zajęć organizowanych 
przez szkołę  

oraz realizacji innych 
zadań statutowych 

szkoły, nauczycielom 
przedszkoli, szkół  

oraz placówek,  
dla których organem 
prowadzącym jest 

Miasto Bielsko-Biała. 

XIV/305/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie Gminnego 
programu profilaktyki  

i rozwiązywania 
problemów 

alkoholowych  
na rok 2020. 

Program realizowany będzie w 2020 r. PS 

XIV/306/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia Miasta 

Bielska-Białej  
do realizacji Programu 

"Asystent osobisty 
osoby 

niepełnosprawnej" - 
edycja 2019-2020 

realizowanego  
ze środków 

Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia 

Osób 
Niepełnosprawnych. 

Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ma na celu zapewnienie 
usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym pełnoletnim osobom niepełnosprawnym. Dostępność usług asystenta 
umożliwia prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego życia.  
Realizacja Programu nastąpi w 2020 r. 

PS 
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XIV/307/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie przyjęcia 
„Programu Rodzina 

Plus”. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  PS 

XIV/309/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie założenia 
spółdzielni socjalnej. 

Na podstawie niniejszej uchwały Rada Miejska wyraziła zgodę na założenie  
z Gminą Kozy spółdzielni socjalnej. Stosowną uchwałę podjęła również Rada Gminy 
Kozy - uchwała Nr XII/105/20 z 14 stycznia 2020 roku.   
Celem powołania jednostki jest reintegracja na rynek pracy osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez 
aktywizację zawodową i tworzenie miejsc pracy dla osób, które z różnych przyczyn 
nie mogą znaleźć pracy na wolnym rynku. Spółdzielnia Socjalna będzie zajmowała 
się realizacją zleceń z zakresu sprzątania pomieszczeń, drobnych napraw  
i konserwacji, a także porządkowaniem terenów zielonych.  

PS 

XIV/310/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie 

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

niezabudowanej 
nieruchomości 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 821/242  
o pow. 63 m2, 
położonej przy  

ul. Mierniczej obręb 
Lipnik. 

Po podjęciu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości zostanie przygotowane obwieszczenie. 
NR 
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XIV/311/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie  

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

nieruchomości 
stanowiącej własność 

Skarbu Państwa  
w użytkowaniu 

wieczystym Gminy 
Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działki: 14/15, 14/16, 
14/48, 14/49, 14/50 

obręb Dolne 
Przedmieście, 

położonej  
w Bielsku-Białej  
przy ul. Michała 
Grażyńskiego. 

Po podjęciu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości zostanie przygotowane obwieszczenie. 
NR 

XIV/312/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie 

od obowiązku 
przetargowego trybu 

zawarcia umowy 
dzierżawy 

nieruchomości 
stanowiącej własność 

Miasta na prawach 
powiatu Bielsko-Biała, 

oznaczonej jako 
działka 29/6 obręb 

Dolne Przedmieście, 
położonej  

Po podjęciu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości zostanie przygotowane obwieszczenie. 
NR 
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w Bielsku-Białej  
przy ul. Juliusza 

Słowackiego. 

XIV/313/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
położonej  

w Bielsku-Białej  
ozn. jako działka  

nr 1070/484 obręb 
Lipnik, stanowiącej 
własność Gminy 

Bielsko-Biała. 

Zostanie zlecona wycena nieruchomości w I kwartale 2020 r. NR 

XIV/314/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
położonej  

w Bielsku-Białej  
ozn. jako działka  

nr 1070/482 obręb 
Lipnik, stanowiącej 
własność Gminy 

Bielsko-Biała. 

Zostanie zlecona wycena nieruchomości w I kwartale 2020 r. NR 

XIV/315/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

zabudowanej 
nieruchomości 
położonej przy  

ul. Jana III 
Sobieskiego 

stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała 

oznaczonej jako 
działka nr 27/71 obręb 

Wapienica. 

Zostanie zlecona wycena nieruchomości w I kwartale 2020 r. NR 
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XIV/316/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
zmiany miejscowego 

planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla terenów 
położonych  

w Wapienicy, 
pomiędzy ulicą 

Bohaterów Monte 
Cassino,  

ulicą Alabastrową,  
linią kolejową relacji 

Bielsko-Biała – 
Cieszyn,  

a ulicą Lajkonika,  
w obrębach Wapienica  
i Międzyrzecze Górne. 

Procedura planistyczna na etapie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu. BRM 

XIV/317/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie 
przystąpienia  

do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  
dla obszaru 

położonego na północ  
od skrzyżowania  
ul. Wyzwolenia  

z ul. Józefa 
Piłsudskiego,  

po zachodniej stronie 
ul. Wyzwolenia. 

Procedura planistyczna na etapie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu. BRM 
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XIV/318/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie wyboru 
przedstawicieli Rady 

Miejskiej do Rady 
Działalności Pożytku 

Publicznego  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana. 
RM 

(GRUPA 
RADNYCH) 

XIV/319/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie zaskarżenia 
do Wojewódzkiego 

Sądu 
Administracyjnego  

w Gliwicach 
rozstrzygnięcia 
nadzorczego 

Wojewody Śląskiego 
z dnia  

30 października  
2019 r.  

Nr 
NPII.4131.1.739.2019. 

Uchwała zrealizowana. 
RM 

(GRUPA 
RADNYCH) 

XIV/320/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie uznania 
petycji Towarzystwa 

Patriotycznego 
im. Jana Olszewskiego  

o nadanie miejscu 
publicznemu  
w centrum  

Bielska-Białej (ulica, 
plac) imienia niedawno 

zmarłego byłego 
Premiera III RP  

śp. Jana Olszewskiego 
za zasługującą  

na uwzględnienie 
 w zakresie określo-
nym w uzasadnieniu. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 
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XIV/321/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

 

W sprawie 
rozpatrzenia skargi 
państwa A. i T. Sz.  

na dyrekcję Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej  
w Bielsku-Białej. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła skargę. RM 
(Kom. SWiP) 

XIV/322/2019 
17 grudnia  

2019 r. 

W sprawie uznania 
petycji 

pani J. R.-P.  
oraz pana Z. L,  

o nadanie miejscu 
publicznemu  

w Bielsku-Białej (ulica, 
plac, rondo) imienia 

pierwszego Premiera 
III RP śp. Tadeusza 

Mazowieckiego  
za zasługującą  

na uwzględnienie. 

Uchwała zrealizowana - Rada Miejska rozpatrzyła petycję. RM 
(Kom. SWiP) 

 
 


