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PROTOKÓŁ NR 1/2020 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 23.01.2020 r. 

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Aplikowanie o środki zewnętrzne w 2020 r. 
2. Opiniowanie projektów uchwał. 
3. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza  

w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 
4. Sprawy bieżące.  
5. Przyjęcie protokołu nr 11/2019 z posiedzenia komisji w dniu 12.12.2019 r.   

 
Przewodniczący komisji Edward Andrejczuk otworzył posiedzenie Komisji Finansów. Przywitał 
wszystkich przybyłych na posiedzenie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba 
obecnych na sali radnych pozwala na prawomocne podejmowanie opinii, wniosków  
i stanowisk. Zapytał radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.  
 

za –  8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ok. godz. 15:03 na posiedzenie przybył spóźniony radny Jarosław Mokry.  
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych. 
 
 
Ad 1 
 
Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych Małgorzata Knapik omówiła i przedstawiła  
w formie prezentacji temat Aplikowanie o środki zewnętrzne w 2020 r.   
 
Zastępca Burmistrza uzupełniająco dodał, że prawdopodobnie gmina nie będzie składać 
wniosku na projekt Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” przy  
ul. Chemików 139 w Bieruniu ze względu na obostrzenia konkursu oraz poinformował 
również, że należy zastanowić się nad ograniczeniem usług oferowanych w Dziennym Domu 
„Senior+” bądź nad zwiększeniem frekwencji poprzez dowóz osób z innych dzielnic miasta.  
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Agnieszka Demska-Furgał, Marcin Nyga, 
Jarosław Mokry, Maria Sitko poruszano między innymi kwestie: projektów złożonych przez 
gminę w 2019 roku, a jeszcze nie rozstrzygniętych;  projektów złożonych przez gminę  
w konkursach ogłoszonych w 2020 roku; projektów planowanych do złożenia przez gminę  
w 2020 r.; wprowadzonych zmian w projekcie dotyczącym ścianki wspinaczkowej; 
szczegółów projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim  
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w Bieruniu”; projektu dotyczącego modernizacji boisk przy SP nr 3; projektu dotyczącego 
budowy Centrów Przesiadkowych, Strategii dotyczącej metropolitarnych połączeń 
autobusowych; projektu pozakonkursowego ws. Centrum Inicjatyw Gospodarczych; 
projektów przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych  gminy; dochodu w projektach 
unijnych; projektu dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków; kończącej się perspektywy 
finansowej oraz planów do nowej perspektywy; uzupełnienia materiału o dodatkowe 
informacje (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, wskaźniki, okresy realizacji oraz  
o projektów, które nie przeszły pozytywnej oceny); programu STOP Smog; modernizacji 
budynków użyteczności publicznej; projektów dotyczących przebudowy oświetlenia.  
 
Następnie Radna Agnieszka Demska-Furgał zaproponowała wniosek w sprawie modernizacji 
boisk przy Szkole Podstawowej nr 3, który Przewodniczący Komisji poddał pod dyskusję,  
w czasie której głos zabrali radni: Edward Andrejczuk, Piotr Świerkosz, Marcin Nyga, 
Jarosław Mokry, Natalia Grosman. Zaproponowano zmianę treści wniosku i przegłosowanie 
go w późniejszym etapie posiedzenia.    
 
Zastępca Burmistrza oraz Kierownik Biura Funduszy Zewnętrzny udzielili szczegółowych 
wyjaśnień i odpowiedzi na zadane w czasie dyskusji pytania. 
 
W podsumowaniu dyskusji nad tematem: Aplikowanie o środki zewnętrzne w 2020 r. 
członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 1  
Komisja Finansów po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, pozytywnie opiniuje 
stan prac w temacie aplikowania o środki zewnętrzne w roku 2020. 
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy 

Komisja przyjęła stanowisko większością głosów.   
 
 
Ad 2 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w gminie Bieruń do 
stanu faktycznego; 

b) w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w gminie Bieruń oraz 
siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych do stanu faktycznego. 

 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawiła Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich Sylwia Kuznowicz.  
 
Głos w sprawie zabrała radna Krystyna Wróbel, która zaproponowała wniosek o zmianę 
Obwodu Wyborczego nr 12.  
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Przewodniczący komisji poinformował, że wniosek ten wraz z wcześniejszym zostaną 
przegłosowane w pkt Sprawy bieżące.   
 
Po zakończonej dyskusji komisja zaopiniowała projekty uchwał: 
 
Opinia 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic 
okręgów wyborczych w gminie Bieruń do stanu faktycznego. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Opinia 2  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic 
obwodów głosowania w gminie Bieruń oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych do 
stanu faktycznego. 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głosów 

Komisja przyjęła opinię większością głosów.  
 
 
Radny Piotr Świerkosz zaproponował wniosek formalny o głosowanie ręczne z uwagi na 
problemy z pilotem jednego z radnych. 
 
Radny Stanisław Jurecki poinformował, że nie ma takiej konieczności oraz że każdy radny ma 
czas na zastanowienie się nad głosowaniem.  
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie zaproponowany wniosek:  
 
Wniosek 1 

za – 2 głosów  przeciw – 6 głosów  wstrzym. – 1 głos 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  
 
Przewodniczący komisji ogłosił 10 minutową przerwę w posiedzeniu.  
Przewodniczący komisji wznowił posiedzeniu po przerwie.  
 
Radna Maria Sitko opuściła posiedzenie komisji. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych. 
 
 

c) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych za udział w posiedzeniach 
rady i komisji oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

 
Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Miasta przedstawili projekt uchwały wraz z jej 
uzasadnieniem.   
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Radny Stanisław Jurecki zaproponował wniosek formalny o wycofanie przedmiotowej 
uchwały z niniejszego posiedzenia i przeniesienie jej na kolejny miesiąc, z uwagi na trwające 
konsultacje z Nadzorem Prawnym.   
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie zaproponowany wniosek:  
 
Wniosek 2 

za – 1 głosów  przeciw – 5 głosów  wstrzym. – 2 głosów 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, członkowie komisji przegłosowali projekt uchwały:  
 
Opinia 3  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
miesięcznych diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zasad zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla radnych. 
 

za – 6 głosów  przeciw – 1 głosów  wstrzym. – 1 głosów 

Komisja przyjęła opinię większością głosów.  
 
 
Ad 3 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian 
budżetu w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta 
Dorota Przybyła. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że radni nie otrzymali informacji o bieżącej sytuacji 
finansowej miasta.  
 
Przewodniczący komisji poprosił, aby materiał uzupełnić do sesji.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, członkowie komisji przyjęli następujące 
stanowisko:  
 
Stanowisko 2 
Komisja Finansów zapoznała się z zarządzeniami Burmistrza Miasta w okresie 
międzysesyjnym i pozytywnie je opiniuje. 
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie zaproponowane wcześniej wnioski: ws. 
boisk przy SP 3 oraz zmiany Obwodu Wyborczego nr 12:  
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Wniosek 3 
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta Bierunia o niezwłoczne przekazanie 
radnym po upublicznieniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dokumentacji konkursowej, 
w celu podjęcia decyzji o aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację zadania dotyczącego 
modernizacji boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu, a także o monitorowanie 
dedykowanych konkursów.   
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głosów 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 
 
Wniosek 4 
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta Bierunia o podjęcie kroków zmierzających 
do zmiany w Obwodzie Wyborczym nr 12, poprzez włączenie do Obwodu domów przy  
ul. Warszawskiej, od ul. Dąbrówki do ronda.  
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głosów 

Komisja przyjęła wniosek większością głosów. 
 
 
Radny Piotr Świerkosz zapytał, dlaczego w Planie Zamówień Publicznych na 2020 r. nie ma 
zadania „Budowa chodnika na osiedlu Chemików” i poprosił o informację w tej sprawie na 
maila. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że zweryfikuje to, ale prawdopodobnie zadania z uwagi 
na koszty nie podlega Prawu Zamówień Publicznych.   
 
Radny Piotr Świerkosz zaproponował, aby z uwagi na fakt, iż w czasie elektronicznych 
głosowań na komisjach nie ma pełnej jawności głosowań, zastanowić się nad 
wprowadzeniem zmian, które rozwiążą ten problem.   
 
Przewodniczący Rady poinformował, że z uwagi na awaryjność obecnego systemu, będzie 
on wymieniany. Dodał również, że nowy system na pewno będzie lepszy i rozwiąże między 
innymi problem poruszony przez radnego lub przynajmniej stworzy możliwości, aby go 
rozwiązać.   
 
Ad 6 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 10/2019 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 21.11.2019 r. 
 

za - 8 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 Protokół został przyjęty większością głosów.  

 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  
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Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Anna Wilk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów
   

 
Edward Andrejczuk 
 
 


