Załącznik
do Raportu o stanie Powiatu
Bielskiego za 2019 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ
REALIZOWANYCH W 2019 ROKU

UCHWAŁA
NUMER…
Z DNIA…
Nr VI/3/21/19
z dn. 24.01.2019r.
Nr VI/3/22/19
z dn. 24.01.2019r.
Nr VI/3/23/19
z dn. 24.01.2019r.
Nr VI/3/24/19
z dn. 24.01.2019r.

W SPRAWIE:

SPOSÓB REALIZACJI:

WYDZIAŁ
REALIZUJACY

wyboru członka Zarządu Powiatu w BielskuBiałej, z którym nawiązuje się stosunek
pracy na podstawie wyboru.
wyboru członka Zarządu Powiatu w BielskuBiałej, z którym nawiązuje się stosunek
pracy na podstawie wyboru.

P. Barbara Adamska objęła funkcję członka
Zarządu Powiatu z dniem 24 stycznia
2019 r.
P. Dorota Nikiel objęła funkcję członka
Zarządu Powiatu z dniem 24 stycznia
2019 r.

ON

wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku- P. Grzegorz Gabor objął funkcję członka
Zarządu Powiatu z dniem 24 stycznia
Białej.
2019 r.
ustalenia
wynagrodzenia
Starosty Wypłata wynagrodzenia Starosty Bielskiego
będzie realizowana w ciągu roku zgodnie
Bielskiego.
z wysokością ustaloną przez Radę Powiatu.

ON

ON

ON

1

Nr VI/3/25/19
z dn. 24.01.2019r.

zatwierdzenia
planu
Rewizyjnej na 2019 rok.

Komisji Plan kontroli Komisji będzie realizowany
w ciągu całego roku 2019.

ON

Nr VI/3/26/19
z dn. 24.01.2019r.

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Realizacja planów pracy stałych Komisji
Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2019 r.
Rady Powiatu będzie następować w ciągu
całego roku 2019.

ON

Nr VI/3/27/19
z dn. 24.01.2019r.

zmiany uchwały Nr VI/2/9/18 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w
sprawie ustalenia składów osobowych
stałych Komisji Rady Powiatu w BielskuBiałej.

W związku ze zmianami przyjętymi przez
Radę Powiatu ze składu osobowego Kom.
Gospod., Transportu i Rozwoju Gosp.
zostali wykreśleni p. Dorota Nikiel i p.
Grzegorz Gabor, ze składu osobowego
Kom. Eduk., Kultury i Sztuki oraz Kom.
Porządku Publ. została wykreślona p.
Barbara Adamska, ze składu Kom. Ochrony
Środow. i Rolnictwa zostali wykreśleni p.
Dorota Nikiel i p. Grzegorz Gabor, natomiast
do Komisji Gospodarki, Transp. i Rozwoju
Gosp. został wpisany p. Stanisław Pięta
jako Wiceprzewodniczący oraz do Kom.
Ochrony Środow. i Roln. jako członek
Komisji. Komisje działają w zmienionym
składzie.

ON

Nr VI/3/28/19
z dn. 24.01.2019r.

ustalenia warunków bonifikaty i wysokości
stawki procentowej tej bonifikaty dla osób
fizycznych będących właścicielami lokali
mieszkalnych, od opłaty jednorazowej z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego
gruntów
stanowiących
własność Powiatu Bielskiego, w prawo
własności tych gruntów.

W dniu 20.03.2019 r. do użytkowników
wieczystych
wysłano
zaświadczenia
potwierdzające
przekształcenie
prawa
użytkowania wieczystego gruntów Powiatu
Bielskiego w prawo własności, w których
pouczono
o możliwości
skorzystania
z bonifikaty w wysokości 95% od opłaty
jednorazowej wraz z warunkami jakie należy

GM

kontroli

2

spełnić, aby tę bonifikatę otrzymać.
Nr VI/3/29/19
z dn. 24.01.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Na posiedzeniu w dniu 25.01.2019r. Zarząd
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr Powiatu przyjął Uchwałą Nr 37/2019
stosowne zmiany w planach finansowych
VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r.
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.

FN

Nr VI/3/30/19
z dn. 24.01.2019r.

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego
z późniejszymi zmianami

Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN

Nr VI/4/31/19
z dn. 21.02.2019r.

przyjęcia raportu z realizacji Programu Pismem z dnia 25.03.2019 r. przekazano
ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego przyjęty
dokument
do
Zarządu
za lata 2016-2017.
Województwa Śląskiego - zgodnie z art. 18
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

WS

Nr VI/4/32/19
z dn. 21.02.2019r.

zmiany uchwały Nr V/50/310/18 Rady
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 stycznia
2018 r. w sprawie delegowania Radnych
Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.

Informacja nt. powołania Pana Jana
Borowskiego – Przewodniczącego Rady
Powiatu oraz Pana Edwarda Kućki –
Wiceprzewodniczącego Komisji Porządku
Publicznego
w
skład
Komisji
Bezpieczeństwa
i
Porządku,
została
przekazana do Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miejskiego w BielskuBiałej pismem znak: ZK.5510.1.2019.BB
z dnia 22.02.2019 r.

ON
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Nr VI/4/33/19
z dn. 21.02.2019r.

powierzenia
Gminie
Szczyrk
zadań W
celu
wykonania
uchwały został
dotyczących
zarządzania
publicznymi sporządzony
projekt
porozumienia
drogami powiatowymi.
pomiędzy Gminą Szczyrk a Powiatem
Bielskim
w
zakresie
wykonania
dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z
odwodnieniem oraz przebudową chodnika
na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Salmopolską do skrzyżowania z ulicą
Narciarską. Po podjęciu stosownej uchwały
oraz
po akceptacji przez Gminę w/w
projektu zostanie zawarte porozumienie.

KT

Nr VI/4/34/19
z dn. 21.02.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr
VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r.
z późniejszymi zmianami.

Na posiedzeniu w dniu 25.02.2019r. Zarząd
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 65/2019
stosowne zmiany w planach finansowych
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.

FN

Nr VI/4/35/19
z dn. 21.02.2019r.

zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Powiatu
Bielskiego
z późniejszymi zmianami.

Uchwała
została
przekazana
do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w BielskuBiałej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN

Nr VI/4/36/19
z dn. 21.02.2019r.

określenia zadań, na które przeznacza się Realizacja ww. Uchwały odbywa się na
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji bieżąco.
Osób Niepełnosprawnych przypadających
według algorytmu na realizację zadań
w Powiecie Bielskim w 2019 r.

PCPR
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Nr VI/5/37/19
z dn. 21.03.2019r.

powierzenia Gminie Bestwina zadania W celu wykonania uchwały został
dotyczącego
zarządzania
publicznymi sporządzony
projekt
porozumienia
drogami powiatowymi.
pomiędzy Gminą Bestwina a Powiatem
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie
Bestwina zadania zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi na terenie Gminy
Bestwina w zakresie utrzymania zieleni
niskiej (koszenie traw) wzdłuż
dróg
powiatowych położonych na terenie Gminy
Bestwina w 2019 roku.
Po podjęciu stosownej uchwały oraz po
akceptacji przez Gminę w/w projektu
zostanie zawarte porozumienie.

KT

Nr VI/5/38/19
z dn. 21.03.2019r.

powierzenia Gminie Wilkowice zadania W
celu
wykonania
uchwały został
dotyczącego
zarządzania
publicznymi sporządzony
projekt
porozumienia
drogami powiatowymi.
pomiędzy Gminą Wilkowice a Powiatem
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie
Wilkowice zadania zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi na terenie Gminy
Wilkowice w zakresie utrzymania zieleni
niskiej (koszenie traw) wzdłuż
dróg
powiatowych położonych na terenie Gminy
Wilkowice w 2019 roku.
Po podjęciu stosownej uchwały oraz po
akceptacji przez Gminę w/w projektu
zostanie zawarte porozumienie.

KT

Nr VI/5/39/19
z dn. 21.03.2019r.

założenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Przedmiotowa uchwała została przekazana
Sportowego
Szczyrk
z
siedzibą do Śląskiego Kuratorium Oświaty w
w Buczkowicach.
Katowicach – Delegatura KO w Bielsku-

WE
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Białej i do ww. Szkoły oraz zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nr VI/5/40/19
z dn. 21.03.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr
VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r.
z późniejszymi zmianami.

Na posiedzeniu w dniu 25.03.2019r. Zarząd
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 111/2019
stosowne zmiany w planach finansowych
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.

FN

Nr VI/5/41/19
z dn. 21.03.2019r.

zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Powiatu
Bielskiego
z późniejszymi zmianami.

Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN

Nr VI/5/42/19
z dn. 21.03.2019r.

powierzenia Gminie Czechowice - Dziedzice
zadania
dotyczącego
zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi na terenie
Gminy Czechowice-Dziedzice.

W
celu
wykonania
uchwały został
sporządzony
projekt
porozumienia
pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a
Powiatem Bielskim w sprawie powierzenia
Gminie Czechowice-Dziedzice zadania
zarządzania
publicznymi
drogami
powiatowymi na terenie Gminy CzechowiceDziedzice w zakresie zagospodarowania
zielenią pasa drogowego ul. Traugutta w
Czechowicach-Dziedzicach.
Po podjęciu stosownej uchwały oraz po
akceptacji przez Gminę w/w projektu
zostanie zawarte porozumienie.

KT
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Nr VI/6/43/19
z dn.18.04.2019r.

powierzenia Gminie Jaworze zadania
dotyczącego
zarządzania
publicznymi
drogami powiatowymi na terenie Gminy
Jaworze.

Nr VI/6/44/19
z dn.18.04.2019r.

zmiany Uchwały Nr V/25/171/16 Rady Przedmiotowy Program jest w
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 maja realizacji zgodnie z ww. Uchwałą.
2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego
Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na
lata 2016-2025.

Nr VI/6/45/19
z dn.18.04.2019r.

zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów
oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych,
dla
których
organem
prowadzącym jest Rada Powiatu w BielskuBiałej.

Przedmiotowa
Uchwała
została
opublikowana w dniu 19 kwietnia 2019 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego pod poz. 3284, a także została
zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

WE

Nr VI/6/46/19
z dn.18.04.2019r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych oraz
szkół mistrzostwa sportowego mających
siedzibę na obszarze Powiatu Bielskiego od
dnia 1 września 2019 roku.

Przedmiotowa
Uchwała
została
opublikowana w dniu 19 kwietnia 2019 r. w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Śląskiego pod poz. 3285, a także została
zamieszczona w Biuletynie Informacji

WE

W celu wykonania Uchwały został
sporządzony
projekt
porozumienia
pomiędzy Gminą Jaworze a Powiatem
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie
Jaworze zadania w zakresie budowy
parkingu przy drodze powiatowej Nr 4413 S
ul. Wapienicka wraz z przebudową drogi
w Jaworzu.
Po akceptacji przez Gminę w/w projektu
zostanie zawarte porozumienie.
trakcie

KT

PCPR
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Publicznej.
Nr VI/6/47/19
z dn.18.04.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr
VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r.
z późniejszymi zmianami.

Na posiedzeniu w dniu 18.04.2019r. Zarząd
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 132/2019
stosowne zmiany w planach finansowych
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.

FN

Nr VI/6/48/19
z dn.18.04.2019r.

zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z
późniejszymi zmianami.

Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN

Nr VI/7/49/19
z dn.23.05.2019r.

dokonania oceny sytuacji ekonomicznofinansowej
samodzielnych
publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, dla których
podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski.

Obowiązek dokonywania oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej
spzoz
przez
podmiot tworzący wprowadziła ustawa z
dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o
działalności leczniczej oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 960).

ZD

Szczegółową
Ocenę
przygotowano
w oparciu o raporty o sytuacji ekonomicznofinansowej przedłożone przez kierowników
spzoz, przedstawiono i omówiono w trakcie
sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej.
Ocena została przekazana Dyrektorom
placówek, a w przypadku Szpitala
Pediatrycznego w Bielsku-Białej zostały
przekazane zalecenia o przygotowaniu
i wdrożeniu programu naprawczego.
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Nr VI/7/50/19
z dn.23.05.2019r.

zmiany Statutu Bielskiego
Ratunkowego w Bielsku-Białej.

Pogotowia

W dniu 27.05.2019 r. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego pod poz. 3904.

ZD

Dokonano wpisu zmiany w rejestrze
podmiotów
wykonujących
działalność
leczniczą
- Wojewoda Śląski wydał
zaświadczenie o dokonaniu wpisu w dniu
12.06.2019r.
W trakcie opracowywania jest wniosek
o wprowadzenie zmian do Krajowego
Rejestru Sądowego oraz
Aneks do
Regulaminu Organizacyjnego BPR, który
zostanie przedstawiony Członkom Rady na
najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej,
celem zaopiniowania.
Nr VI/7/51/19
z dn.23.05.2019r.

zmiany
nazwy
Specjalistycznego
Psychiatrycznego
Zespołu
Opieki
Zdrowotnej w Bielsku-Białej oraz nadania
statutu.

W dniu 27.05.2019 r. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego pod poz. 3905.
Dokonano wpisu zmiany w Krajowym
Rejestrze Sądowym w dniu 19.06.2019r.
oraz w dniu 8.07.2019 r. w Rejestrze
Podmiotów
Wykonujących
Działalność
Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę
Śląskiego.
W trakcie opracowywania są zmiany
w
pozostałych
dokumentach
organizacyjnych placówki oraz prace
organizacyjne/porządkowe
związane ze
zmianą nazwy.

ZD
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Nr VI/7/52/19
z dn.23.05.2019r.

powierzenia Gminie Bestwina zadania
dotyczącego zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi.

W celu wykonania Uchwały został
sporządzony
projekt
porozumienia
pomiędzy Gminą Bestwina a Powiatem
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie
zadania
w
zakresie
wykonania
dokumentacji projektowej oraz budowy
zatoki autobusowej w ciągu ul. Krakowskiej
na odcinku 200 m od skrzyżowania z ul.
Szkolną do skrzyżowania z ul. W. Witosa
w Bestwinie. Po podjęciu stosownej uchwały
oraz
po akceptacji przez Gminę w/w
projektu zostanie zawarte porozumienie.

KT

Nr VI/7/53/19
z dn.23.05.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr
VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r.
z późniejszymi zmianami.

Na posiedzeniu w dniu 24.05.2019r. Zarząd
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 174/2019
stosowne zmiany w planach finansowych
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.

FN

Nr VI/7/54/19
z dn.23.05.2019r.

zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z
późniejszymi zmianami.

Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN

Nr VI/7/55/19
z dn.23.05.2019r.

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie pojazdów oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu na 2018r.

W związku ze stwierdzeniem przez WSA
nieważności uchwały Rady Powiatu w
Bielsku-Białej z dnia 25.10.2017r. w sprawie
stawek za usuwanie pojazdów, zaszła
konieczność podjęcia nowej uchwały

KT
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regulującej kwestie opłat i kosztów na
2018r., zgodnie z wytycznymi Sądu
wskazanymi w uzasadnieniu do ww.wyroku.
Nr VI/8/56/19
z dn.13.06.2019r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice
prawa własności nieruchomości Powiatu
Bielskiego położonych w CzechowicachDziedzicach.

Powiat
Bielski
pismem
znak:
GM.6840.6.1.2019.GA z dnia 24.06.2019 r.
poinformował Gminę Czechowice-Dziedzice
o podjęciu przez Radę Powiatu w BielskuBiałej przedmiotowej Uchwały oraz zwrócił
się z prośbą o dopełnienie przez Gminę
procedury w celu dokonania darowizny
przez
Powiat
Bielski
nieruchomości
położonych w Czechowicach-Dziedzicach,
zajętych pod drogi gminne. Warunki zbycia
nieruchomości
zostaną
określone
w
protokole z rokowań, który będzie stanowił
podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
Podpisanie
protokołu
nastąpi
po
sporządzeniu i podaniu do publicznej
wiadomości
wykazu
nieruchomości
przeznaczonych do zbycia.

GM

Nr VI/8/57/19
z dn.13.06.2019r.

częściowego pokrycia straty netto Szpitala
Pediatrycznego w Bielsku - Białej za rok
obrotowy 2018.

Trwają
prace
przygotowawcze
nad
wdrożeniem
zapisów
przedmiotowej
Uchwały.
Zgodnie z jej zapisami termin przekazania
środków do placówki
upływa z dniem
31.07.2019r.

ZD

Nr VI/8/58/19
z dn.13.06.2019r.

przekazania środków finansowych
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

na W celu realizacji przedmiotowej Uchwały
przygotowano porozumienie z Komendą
Wojewódzką Policji w Katowicach, które jest

ZK
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w trakcie podpisywania.
Nr VI/8/59/19
z dn.13.06.2019r.

przekazania środków finansowych dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem
na sfinansowanie zakupu sorbentu oraz
dofinansowanie zadania inwestycyjnego
dot. zakupu samochodu specjalnego
kwatermistrzowskiego.

W celu realizacji przedmiotowej Uchwały
przygotowano porozumienia z Komendą
Miejską Państwowej Straży Pożarne
w
Bielsku-Białej,
jak
również
z Komendą Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarne w Katowicach, które są
w trakcie podpisywania.

ZK

Nr VI/8/60/19
z dn.13.06.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18
z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi
zmianami.

Na posiedzeniu w dniu 13.06.2019r. Zarząd
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 205/2019
stosowne zmiany w planach finansowych
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.

FN

Nr VI/8/61/19
z dn.13.06.2019r.

zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z
późniejszymi zmianami.

Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN

Nr VI/8/62/19
z dn.13.06.2019r.

udzielenia Zarządowi Powiatu w Bielsku- Przedmiotowa
Białej wotum zaufania za 2018 rok.
opublikowana
Publicznej.

została
Informacji

ON

Nr VI/8/63/19
z dn.13.06.2019r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i Zawiadomiono
jednostki
organizacyjne
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu celem zamknięcia ksiąg rachunkowych za
Bielskiego za 2018r.
2018 rok.

FN

Nr VI/8/64/19

udzielenia

ON

absolutorium

dla

w

Uchwała
Biuletynie

Zarządu Przedmiotowa Uchwała została przekazana

12

z dn.13.06.2019r.

Powiatu w Bielsku-Białej za 2018 rok.

Nr VI/9/65/19
z dn.22.8.2019r.

nadania Powiatowemu Zespołowi Placówek Przedmiotowa
uchwała
została
- Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z zamieszczona w Biuletynie Informacji
siedzibą w Buczkowicach imienia "Polskich Publicznej oraz przekazana do Szkoły.
Olimpijczyków".

WE

Nr VI/9/66/19
z dn.22.8.2019r.

powołania Komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szpitala Pediatrycznego w
Bielsku-Białej.

ZD

do
Regionalnej
w Bielsku-Białej.

Izby

Obrachunkowej

Powołanie komisji konkursowej wszczęło
przedmiotowe postepowanie konkursowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Komisja Konkursowa opracowała i przyjęła
regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia
o konkursie, które zostały przekazane
Zarządowi Powiatu.
Zarząd Powiatu po zaakceptowaniu treści
ogłoszenia, ogłosił konkurs na stanowisko
Dyrektora Szpitala Pediatrycznego w
Bielsku-Białej.
Na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta,
dlatego też, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, nie wybrano kandydata.
Prowadzone są prace nad ogłoszeniem
drugiego postępowania konkursowego.

Nr VI/9/67/19
z dn.22.8.2019r.

powołania
i
przystąpienia
do
Stowarzyszenia
Gmin
i
Powiatów
Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z
siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego
jednostki samorządu terytorialnego z całego

Uchwała przyjęta przez Radnych Powiatu,
została przekazana liderowi Subregionu
Południowego czyli miastu Bielsko-Biała. Po
uzyskaniu takich uchwał od wszystkich
samorządów Subregionu Południowego,
lider Subregionu przystąpi niezwłocznie do

BU
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subregionu w celu wspólnej realizacji zadań
inwestycyjnych,
w
tym
w
ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w
latach 2021-2027.

spraw
związanych
z
rejestracją
Stowarzyszenia
AGLOMERACJA
BESKIDZKA. Zrzeszenie samorządów w
ramach
stowarzyszenia
zwiększy
podmiotowość współpracy samorządowej,
która
jest
rekomendowana
przez
ministerstwo
właściwe
ds.
rozwoju
regionalnego. Pozwoli nam to łatwiej
realizować projekty unijne w nowej
perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Nr VI/9/68/19
z dn.22.8.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr
VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r.
z późniejszymi zmianami.

Nr VI/9/69/19
z dn.22.8.2019r.

zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z
późniejszymi zmianami.

Na posiedzeniu w dniu 26.08.2019r. Zarząd
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 294/2019
stosowne zmiany w planach finansowych
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.
Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

Nr VI/9/70/19
z dn.22.8.2019r.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Czechowice-Dziedzice na dofinansowanie
działalności operacyjnej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zabrzegu oraz Ligocie.

W celu wykonania niniejszej Uchwały
podpisano Porozumienie CRU 521/2019 w
dniu 30.08.2019r. z Gminą CzechowiceDziedzice. Przekazano środki finansowe na
dofinansowanie działalności operacyjnej
OSP w Zabrzegu i Ligocie.

ZK

Nr VI/9/71/19

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy W celu wykonania niniejszej Uchwały
Wilkowice na dofinansowanie działalności podpisano Porozumienie CRU 516/2019 w

ZK
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z dn.22.8.2019r.

operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej dniu 30.08.2019r. z Gminą Wilkowice.
w Wilkowicach.
Przekazano
środki
finansowe
na
dofinansowanie działalności operacyjnej
OSP w Wilkowicach.

Nr VI/9/72/19
z dn.22.8.2019r.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Wilamowice na dofinansowanie działalności
operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pisarzowicach oraz Starej Wsi.

W celu wykonania niniejszej Uchwały
podpisano Porozumienie CRU 519/2019 w
dniu 30.08.2019r. z Gminą Wilamowice
Przekazano
środki
finansowe
na
dofinansowanie działalności operacyjnej
OSP w Pisarzowicach oraz Starej Wsi.

ZK

Nr VI/9/73/19
z dn.22.8.2019r.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Porąbka na dofinansowanie działalności
operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czańcu oraz Porąbce.

W celu wykonania niniejszej Uchwały
podpisano Porozumienie CRU 518/2019 w
dniu 30.08.2019r. z Gminą Porąbka.
Przekazano
środki
finansowe
na
dofinansowanie działalności operacyjnej
OSP w Czańcu oraz Porąbce.

ZK

Nr VI/9/74/19
z dn.22.8.2019r.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Jaworze na dofinansowanie działalności
operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jaworzu.

W celu wykonania niniejszej Uchwały
podpisano Porozumienie CRU 515/2019 w
dniu 29.08.2019r. z Gminą Jaworze.
Przekazano
środki
finansowe
na
dofinansowanie działalności operacyjnej
OSP w Jaworzu.

ZK

Nr VI/9/75/19
z dn.22.8.2019r.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Jasienica na dofinansowanie działalności
operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Roztropicach, Rudzicy, Świętoszówce
oraz Wieszczętach.

W celu wykonania niniejszej Uchwały
podpisano Porozumienie CRU 523/2019 w
dniu 2.09.2019r. z Gminą Jasienica.
Przekazano
środki
finansowe
na
dofinansowanie działalności operacyjnej
OSP
w
Roztropicach,
Rudzicy,

ZK
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Świętoszówce oraz Wieszczętach.
Nr VI/9/76/19
z dn.22.8.2019r.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Buczkowice na dofinansowanie działalności
operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Godziszce.

W celu wykonania niniejszej Uchwały
podpisano Porozumienie CRU 520/2019 w
dniu 30.08.2019r. z Gminą Buczkowice.
Przekazano
środki
finansowe
na
dofinansowanie działalności operacyjnej
OSP w Godziszce.

ZK

Nr VI/9/77/19
z dn.22.8.2019r.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Bestwina na dofinansowanie działalności
operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaniowie

W celu wykonania niniejszej Uchwały
podpisano Porozumienie CRU 533/2019 w
dniu 30.08.2019r. z Gminą Bestwina.
Przekazano
środki
finansowe
na
dofinansowanie działalności operacyjnej
OSP w Kaniowie.

ZK

Nr VI/10/78/19
z dn.30.9.2019r.

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Przedmiotowa uchwała została przekazana
budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
2019 roku.
Bielsku-Białej
oraz
zamieszczona
w
Biuletynie Informacji Publicznej.

FN

Nr VI/10/79/19
z dn.30.9.2019r.

przyjęcia
informacji
o
kształtowaniu Przedmiotowa uchwała została przekazana
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bielskiego za I półrocze 2019 roku.
Bielsku-Białej
oraz
zamieszczona
w
Biuletynie Informacji Publicznej.

FN

Nr VI/10/80/19
z dn.30.9.2019r.

zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w W dniu 3.10.2019 r. Uchwała została
Bielsku-Białej.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego pod poz. 6545.

ZD

W dniu 7.10.2019r. Uchwała
przekazana jednostce do realizacji.

została
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Nr VI/10/81/19
z dn.30.9.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Na posiedzeniu w dniu 30.09.2019r. Zarząd
Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 Powiatu przyjął Uchwałą Nr 345/2019
z dnia 20.12.2018r. z późn. zm.
stosowne zmiany w planach finansowych
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.

FN

Nr VI/10/82/19
z dn.30.9.2019r.

zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20.12.2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zm.

Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN

Nr VI/10/83/19
z dn.30.9.2019r.

zmiany uchwały Nr VI/2/7/18 Rady Powiatu W związku ze zmianami przyjętymi przez
w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w Radę Powiatu ze składu osobowego Komisji
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
został wykreślony się p. G. Gawęda jako
Wiceprzewodniczącego Komisji i wpisany w
to miejsce p. A. Sowa. Komisja działa w
zmienionym składzie.

ON

Nr VI/10/84/19
z dn.30.9.2019r.

zmiany uchwały Nr VI/2/8/18 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w
sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków
i petycji.

W związku ze zmianami przyjętymi przez
Radę Powiatu ze składu osobowego Komisji
wykreślono p. Z. Byloka i wpisano w to
miejsce p. G. Gawędę jako członka Komisji.
Komisja działa w zmienionym składzie.

ON

Nr VI/10/85/19 z
dn.30.9.2019r.

zmiany uchwały Nr VI/2/9/18 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w
sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Powiatu w BielskuBiałej z późn. zm.

W związku ze zmianami przyjętymi przez
Radę Powiatu ze składu osobowego Komisji
Edukacji, Kultury i Sztuki wykreślono p. G.
Gawędę i wpisano p. A. Sowę jako członka
Komisji. W składzie osobowym Komisji
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w miejsce

ON
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p. Z. Byloka wpisano p. G. Gawędę jako
Przewodniczącego Komisji. Komisje działają
w zmienionym składzie.
Nr VI/10/86/19
z dn.30.9.2019r.

wsparcia dla konstytucyjnego modelu Niniejsza uchwała wraz ze stanowiskiem
rodziny
opartego
na
tradycyjnych stanowiącym załącznik do uchwały została
wartościach.
przekazana do wiadomości: Marszałkowi
Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP,
Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Posłom i Senatorom RP woj.
śląskiego,
Wojewodzie
Śląskiemu,
Marszałkowi
Województwa
Śląskiego,
samorządom powiatowym woj. śląskiego,
samorządom gminnym pow. bielskiego.

ON

Nr VI/11/87/19
z dn.24.10.2019r.

rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Wnoszący petycję został poinformowany
o sposobie rozpatrzenia petycji.
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

ON

Nr VI/11/88/19
z dn.24.10.2019r.

W sprawie powierzenia Gminie Wilamowice
zadania
zarządzania
przystankami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu
dróg
powiatowych
w
granicach
administracyjnych Gminy Wilamowice

W celu wykonania Uchwały w dniu 08
listopada 2019 r. podpisano porozumienie
pomiędzy Gminą Wilamowice a Powiatem
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie
Wilamowice
zadania
zarządzania
przystankami
komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Gminy
Wilamowice.

KT

Nr VI/11/89/19
z dn.24.10.2019r.

W sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18
Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN
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Bielskiego z późniejszymi zmianami
Nr VI/12/90/19
z dn.28.11.2019r.

zatwierdzenia
planu
Rewizyjnej na 2020 rok

kontroli

Komisji Plan kontroli Komisji będzie realizowany
w ciągu całego roku 2020.

ON

Nr VI/12/91/19
z dn.28.11.2019r.

udzielenia
Bestwina

finansowej

gminie W dniu 29 listopada zawarto umowę nr
625/2019 z gminą Bestwina dot. udzielenia
przez powiat bielski pomocy finansowej w
2019r. w formie dotacji celowej w wysokości
15.000,00 zł brutto, z przeznaczeniem na
prace konserwatorskie Kapliczki św. Jana
Nepomucena, usytuowanej przy drodze
powiatowej na ulicy Kościelnej w Bestwinie.
Zgodnie z umową gmina Bestwina
przedłożyła dokumentację potwierdzającą
rozliczenie zadania. W dniu 17.12.2019r.
przekazano na konto gminy w/w kwotę.

BP

Nr VI/12/92/19
z dn.28.11.2019r.

udzielenia pomocy finansowej dla miasta W dniu 29 listopada zawarto umowę nr
Bielska-Białej
626/2019 z miastem Bielsko-Biała dot.
udzielenia przez powiat bielski pomocy
finansowej w 2019 r. w formie dotacji
celowej w wysokości 100.000,00 zł brutto z
przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego
obejmującego
prace
związane z przebudową istniejącego szybu
windy towarowej na szyb windy osobowej w
budynku Książnicy Beskidzkiej w BielskuBiałej przy ul. Juliusza Słowackiego 17A.
Zgodnie z umową miasto Bielsko-Biała
przedłożyło dokumentację potwierdzającą
rozliczenie zadania. W dniu 19.12.2019r.

BP

pomocy

19

przekazano na konto miasta w/w kwotę.
Nr VI/12/93/19
z dn.28.11.2019r.

powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice
realizacji zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy

W celu wykonania przedmiotowej Uchwały
zawarto porozumienie z Burmistrzem
Czechowic-Dziedzic w zakresie przekazania
realizacji zadania.

ON

Nr VI/12/94/19
z dn.28.11.2019r.

rocznego programu współpracy Powiatu
Bielskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2020

Przedmiotowa Uchwała została przekazana
do Wydziałów merytorycznych oraz do
opublikowania w miesięczniku „Mój Powiat”,
jak
również
została
zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

ON

Nr VI/12/95/19
z dn.28.11.2019r.

zmiany uchwały Nr VI/4/36/19 Rady Powiatu
w Bielsku-Białej z dnia 21 lutego 2019 r. w
sprawie określenia zadań, na które
przeznacza
się
środki
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych przypadających według
algorytmu na realizację zadań w Powiecie
Bielskim w 2019 r.
powierzenia Gminie Wilamowice zadania
zarządzania
publicznymi
drogami
powiatowymi na terenie miasta Wilamowice
w 2020 roku

Środki
na
poszczególne
dofinansowane
z
PFRON
wydatkowane do 31.12.2019r.
z w/w Uchwałą.

Nr VI/12/96/19
z dn.28.11.2019r.

Nr VI/12/97/19

zadania
zostały
zgodnie

PCPR

W celu wykonania uchwały w dniu 10
stycznia 2020 r. podpisano porozumienie
pomiędzy Gminą Wilamowice a Powiatem
Bielskim w sprawie powierzenia Gminie
Wilamowice
zadania
zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi na
terenie miasta Wilamowice w 2020 r.

KT

zaliczenia nowo wybudowanej drogi do Przedmiotowa uchwała jest w trakcie
kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski

KT
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z dn.28.11.2019r.

przebiegu dróg powiatowych położonych w Województwa Śląskiego.
Czechowicach-Dziedzicach i Kaniowie

Nr VI/12/98/19
z dn.28.11.2019r.

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i Przedmiotowa uchwała jest w trakcie
przechowywanie pojazdów oraz wysokości rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski
kosztów w przypadku odstąpienia od Województwa Śląskiego.
usunięcia pojazdu na 2020 r.

KT

Nr VI/12/99/19
z dn.28.11.2019r.

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek W dniu 3.12.2019 r. Uchwała została
ogólnodostępnych na terenie powiatu opublikowana w Dzienniku Urzędowym
bielskiego
Województwa Śląskiego pod poz. 8113.
Pismem z dnia 4.12.2019 r. uchwała została
przekazana do Aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących
na
terenie
powiatu
bielskiego do realizacji oraz innym
podmiotom (m.in. jst. Beskidzkiej Izbie
Aptekarskiej, Wojewódzkiemu Nadzorowi
Farmaceutycznemu, BPR) do wiadomości
i wykorzystania.
Wprowadzono aktualizację wykazu aptek
i dyżurów na stronie internetowej powiatu.

ZD

Nr VI/12/100/19
z dn.28.11.2019r.

zmiany Statutu Bielskiego
Ratunkowego w Bielsku-Białej

Pogotowia W dniu 3.12.2019 r. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego pod poz. 8114.
W dniu 4.12.2019r. Uchwała została
przekazana jednostce do realizacji.

ZD

Nr VI/12/101/19
z dn.28.11.2019r.

stwierdzenia
przekształcenia Przedmiotowa
Uchwała
została
dotychczasowego
trzyletniego
Liceum zamieszczona w Biuletynie Informacji
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Publicznej oraz przekazana do szkoły.

WE
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Czechowicach-Dziedzicach w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w
Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im.
Stanisława Staszica w CzechowicachDziedzicach
Nr VI/12/102/19
z dn.28.11.2019r.

stwierdzenia
przekształcenia Przedmiotowa
Uchwała
została
dotychczasowego
trzyletniego
Liceum zamieszczona w Biuletynie Informacji
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Publicznej oraz przekazana do szkoły.
Curie w Czechowicach-Dziedzicach w
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Skłodowskiej-Curie w CzechowicachDziedzicach

WE

Nr VI/12/103/19
z dn.28.11.2019r.

stwierdzenia
przekształcenia Przedmiotowa
Uchwała
została
dotychczasowego
trzyletniego
Liceum zamieszczona w Biuletynie Informacji
Ogólnokształcącego - Szkoła Mistrzostwa Publicznej oraz przekazana do szkoły.
Sportowego
Szczyrk
z
siedzibą
w
Buczkowicach w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa
Sportowego
Szczyrk
z
siedzibą
w
Buczkowicach w Powiatowym Zespole
Placówek - Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach imienia
„Polskich Olimpijczyków”

WE

Nr VI/12/104/19
z dn.28.11.2019r.

stwierdzenia
przekształcenia Przedmiotowa
Uchwała
została
dotychczasowego czteroletniego Technikum zamieszczona w Biuletynie Informacji
nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w Publicznej oraz przekazana do szkoły.
pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół
„Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach

WE
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Nr VI/12/105/19
z dn.28.11.2019r.

stwierdzenia
przekształcenia Przedmiotowa
Uchwała
została
dotychczasowego czteroletniego Technikum zamieszczona w Biuletynie Informacji
nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach w Publicznej oraz przekazana do szkoły.
pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół
Technicznych i Licealnych im. Stanisława
Staszica w Czechowicach-Dziedzicach

WE

Nr VI/12/106/19
z dn.28.11.2019r.

regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego,
szczegółowe
warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny
ponadwymiarowe
i
godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i
warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Bielski

Przedmiotowa
Uchwała
została
opublikowana w dniu 4 grudnia 2019 r. w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Śląskiego pod poz. 8191, a także
zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej i przekazana do szkół i placówek.

WE

Nr VI/12/107/19
z dn.28.11.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr
VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r. z
późniejszymi zmianami

Na posiedzeniu w dniu 28.11.2019r. Zarząd
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 444/2019
stosowne zmiany w planach finansowych
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.

FN

Nr VI/12/108/19
z dn.28.11.2019r.

zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z

Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN
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późniejszymi zmianami
Nr VI/12/109/19
z dn.28.11.2019r.

zaciągnięcia długoterminowego kredytu Kredyt nie został zaciągnięty z uwagi na
bankowego na finansowanie planowanego brak ofert ze strony banków.
deficytu budżetowego w 2019 roku

FN

Nr VI/13/110/19
z dn.19.12.2019r.

planu pracy Rady Powiatu w Bielsku-Białej Realizacja planu pracy Rady Powiatu
będzie następować w ciągu całego roku
na 2020 r.
2020.

ON

Nr VI/13/111/19
z dn.19.12.2019r.

przystąpienia
Powiatu
Bielskiego
do Przedmiotowy Program będzie realizowany
realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, w 2020 roku, zgodnie z ww. Uchwałą.
Pracy i Polityki Społecznej „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja
2019-2020

PCPR

Nr VI/13/112/19
z dn.19.12.2019r.

przystąpienia
Powiatu
Bielskiego
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Nr VI/13/113/19
z dn.19.12.2019r.

przejęcia od Wojewody Śląskiego zadania W celu wykonania przedmiotowej Uchwały
publicznego
z
zakresu
administracji zostanie zawarte porozumienie z Wojewodą
rządowej
Śląskim w zakresie przejęcia realizacji
zadania.

ON

Nr VI/13/114/19
z dn.19.12.2019r.

wyboru przedstawicieli do Rad Społecznych
samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, dla których Powiat Bielski jest
podmiotem tworzącym

ZD

do Z dniem 1 stycznia 2020r. Powiat Bielski
przystąpił do Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów z siedzibą w Katowicach.

Podjęcie
przedmiotowej
Uchwały
rozpoczęło formalną procedurę powołania
Rad Społecznych w nowych składach, na
kolejną
4-letnią
kadencję.
Swoich
kandydatów
do
pracy
w
poszczególnych Radach przekazał także
Wojewoda Śląski, dlatego też na kolejną

ON
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sesję Rady Powiatu zostały przygotowane
projekty Uchwał w sprawie powołania
poszczególnych Rad Społecznych.
Nr VI/13/115/19
z dn.19.12.2019r.

KT

Nr VI/13/116/19
z dn.19.12.2019r.

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa Przedmiotowa uchwała będąca aktem
drogowego dróg powiatowych na terenie prawa miejscowego została opublikowana
Powiatu Bielskiego
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
W celu realizacji ww. Uchwały Zarząd
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020
Powiatu
przyjął w dniu 07.01.2020r.
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr
Uchwałę Nr 1/2020 w sprawie ustalenia
VI/13/116/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
planów finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Bielskiego.

Nr VI/13/117/19
z dn.19.12.2019r.

uchwalenia
Wieloletniej
Finansowej Powiatu Bielskiego

FN

Nr VI/13/118/19
z dn.19.12.2019r.

zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr
VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018r. z
późniejszymi zmianami

Nr VI/13/119/19
z dn.19.12.2019r.

zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady
Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z
późniejszymi zmianami
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta W celu wykonania niniejszej Uchwały w dniu
Szczyrk na częściowe pokrycie kosztów 19.12.2019r. podpisano Umowę CRU
akcji ratowniczej związanej z katastrofą 717/2019 z Miastem Szczyrk. Przekazano

Nr VI/13/120/19
z dn.19.12.2019r.

Prognozy Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.
Na posiedzeniu w dniu 19.12.2019r. Zarząd
Powiatu przyjął Uchwałą Nr 483/2019
stosowne zmiany w planach finansowych
jednostek, dostosowując plan dochodów
i wydatków jednostek do postanowień
powyższej uchwały Rady.
Uchwała została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bielsku-Białej.
Uchwała została przyjęta do realizacji przez
Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu.

FN

FN

FN

ZK
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budowlaną
w
Szczyrku
przy
Leszczynowej w dniu 4.12.2019r.

ul. środki finansowe zgodnie z umową. Miasto
Szczyrk rozliczyło się w dniu 31.12.2019r. z
otrzymanych środków a niewykorzystane
zwrócono.
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