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  PROTOKÓŁ NR 10/2019 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 21.11.2019 r. 

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Podatki i opłaty lokalne. 
2. Realizacja wniosków za III kwartał 2019 r. 
3. Opiniowanie projektów uchwał. 
4. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian 

budżetu w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawy bieżące.  
6. Przyjęcie protokołu nr 9/2019 z posiedzenia komisji w dniu 24.10.2019 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 –  6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
 
Ad 1 
 
Na początku głos zabrał bieruński przedsiębiorca i Prezes Bieruńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
Grzegorz Nowak, który chciał aby jego głos wybrzmiał w imieniu małej i średniej przedsiębiorczości. 
Zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę, że gmina potrzebuje przychodów wynikających z podatków, jednakże 
tegoroczna podwyżka podatków będzie dużo bardziej dotkliwa niż zeszłoroczna. Mała i średnia 
przedsiębiorczość jest dotykana zmianami zarówno od strony rządowej, ponieważ wzrastają 
obostrzenia podatkowe, pojawiają się coraz to nowe daniny, które przedsiębiorcy zmuszeni są ponosić 
na rzecz funkcjonowania swoich przedsiębiorstw oraz z drugiej strony przez podatki miejskie, które 
również bardzo mocno obciążają przedsiębiorców.  Dodał, aby w dyskusji nad podwyżką podatków 
wziąć pod uwagę fakt, iż z punktu widzenia budżetów przedsiębiorców podatki nie są to małe  
i pomijalne kwoty.  
 
Następnie Skarbnik Miasta Dorota Przybyła omówiła i przedstawiła w formie prezentacji projekty 
uchwał dotyczące podatków i opłat na 2020 r. przewidziane do procedowania podczas posiedzenia 
komisji. 
    
Przewodniczący otworzył dyskusję, kolejno na poszczególne projekty uchwał.  
 

a)   w sprawie  poboru podatku rolnego i leśnego drodze inkasa w 2020 roku 
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W czasie dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały, głos zabrali radni: Piotr Świerkosz, Edward 
Andrejczuk, którzy poruszyli sprawy dotyczące wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatku 
rolnego i leśnego, kosztu dla gminy z tytułu poboru podatków, kwot przewidzianych w budżecie za 
podatek leśny i rolny, załatwianiu spraw za pośrednictwem platformy e-urzad.  
 
Zastępca Burmistrza uzupełniająco dodał, że w jednym z najbliższych numerów Rodni oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu zostanie ponowiona informacja odnośnie platformy  
e-urzad.  
 
Przewodniczący Komisji poprosił, aby informacja o platformie e-urzad, jeśli to nie będzie zbyt duży 
koszt, została  również umieszczona w kopertach razem z podatkiem za 2020 r.  
 
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Opinia 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie  poboru podatku rolnego i leśnego 
drodze inkasa w 2020 roku. 
 

za - 6 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 0 głosów  

Opinia została przyjęta jednogłośnie.   

 
b) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 

 
Skarbnik Miasta udzieliła odpowiedzi na pytania Przewodniczącego Komisji dotyczące skali wpływu 
do budżetu gmina podatku od środków transportu, minimalnych i górnych stawek podatku,  
a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
  
Opinia 2  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2020. 
 

za - 6 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 0 głosów  
 
Opinia została przyjęta jednogłośnie.  
 
 

c) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 
zwolnień z  opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności 
dla inkasentów w 2020 r. 
 

Wobec braku głosów w dyskusji członkowie przyjęli następującą opinię: 
 
Opinia 3  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z  opłaty targowej, poboru opłaty w drodze 
inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2020 r. 
 

za - 6 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 0 głosów  
 
Opinia została przyjęta jednogłośnie.  
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d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 r., zwolnień 
z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2020 r. 
 
 

W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Piotr Świerkosz, Natalia Grosman, Edward Andrejczuk, 
poruszano między innymi kwestie: zróżnicowania podatku dla budynków z działalnością gospodarczą 
o powierzchni do i powyżej do 250 m2 , konieczności podwyżki podatków.  
 
Przewodniczący Komisji, na wniosek formalny radnego Piotra Świerkosza, który został przyjęty 
jednogłośnie, ogłosił 5-minutową przerwę.  
 
Przewodniczący Komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
  
Opinia 4 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości w 2020 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku 
w drodze inkasa w 2020 r. 
 

za - 6 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 0 głosów  
 
Opinia została przyjęta jednogłośnie.  
 
 
Ad 2 
 
W III kwartale 2019 r. Komisja nie podejmowała wniosków i stanowisk.  
 
Ad 3 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025; 
 

b)  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok. 
 
 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia5   
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2019-2025.   
  

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
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Opinia 6  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 
2019 rok.  
 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
    
Ad 4 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu 
w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 
 
Skarbnik Miasta udzieliła odpowiedzi na pytania radnych: Natalii Grosman i Edwarda Andrejczuka  
dotyczące wydatków i dochodów majątkowych. 
 
Członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko:  
 
Stanowisko 1 
Komisja Finansów zapoznała się z  bieżącą sytuacją finansową miasta oraz z zarządzeniami Burmistrza. 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 5 
 
Radna Natalia Grosman zapytała: 
1. Kiedy planowane są nasadzenia drzew w Bieruniu Nowym od ronda w kierunku ul. Warszawskiej - 
projekt z Budżetu Obywatelskiego. Zaapelowała o zachowanie rozsądnej odległości w umiejscowieniu 
drzew przy ścieżkach rowerowych.  
2. Czy są ustalone terminy na spotkania z mieszkańcami. 
3. Wzdłuż ul. Warszawskiej na wysokości osiedla jest odcinek, na którym jest zakaz postoju, ale często 
stoją tam samochody i utrudniają wyjazd mieszkańcom z osiedla w kierunku ul. Warszawskiej. Pojawiła 
się prośba ze strony mieszkańców, aby 10m od skrzyżowania zastosować rozwiązanie, które 
uniemożliwią parkowanie. Jednocześnie, iż jest to teren, który wcześniej był wykorzystywany do 
ważenia pojazdów, ale już nie, dlatego może wystąpić do GDDKiA o możliwość legalnego parkowania  
na pozostałym odcinku. Chodzi o to aby zapewnić warunki do bezpieczniejszego wyjazdu w kierunku 
ul. Warszawskiej poprzez np. wymalowanie linii lub zamontowanie jakiś elementów infrastruktury, 
które uświadomią niektórym osobom że jest tam zakaz postoju 10 m od  skrzyżowania.  
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że:  
1. Projekt będzie realizowany w najbliższych dniach, nasadzenia się pojawią do końca przyszłego 
tygodnia. Obszar nasadzeń będzie rozszerzony.   
 2. W okresie jesiennym nie ma zaplanowanych spotkań z mieszkańcami.  
3. Urząd zwracał się już dwukrotnie do GDDKiA o zalegalizowanie tego terenu jako miejsca do 
parkowania, niestety pomimo argumentów i faktu iż nie jest już to teren do ważenia Generalna 
Dyrekcja nie chce się zgodzić. Zostaną zweryfikowane pisma, które już poszły i argumenty obu stron. 
Może propozycja zawężenia lub ograniczenia tego miejsca, żeby nie dochodziło do parkowania na 
wylotach z osiedla, przekona GDDKiA. Poprosił o dokumentację fotograficzna jeśli takowa jest.  
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Radny Piotr Świerkosz poprosił o interwencję do Powiatu ws. odcinka drogi powiatowej ul. Lędzińskiej 
gdzie doszło ostatnio do śmiertelnego wypadku. Kierowcy notorycznie przekraczają na tym odcinku 
prędkość i często dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Należy rozważyć możliwość 
ograniczenia prędkości bądź postawienia fotoradaru  przy udziale innych instytucji. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że Urząd zwróci się do Powiatu w celu znalezienia sposobu na 
wymuszenie na kierowcach zwolnienie na tym odcinku.  
 
Radny Jarosław Mokry dodał, iż Powiat Bieruńsko-Lędziński stara się o środki na budowę ronda  
w tamtym miejscu, które na pewno poprawi bezpieczeństwo.  
   
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż rondo będzie w innym miejscu, za wiaduktem, na wysokości wylotu 
do ul. Ekonomicznej czyli wjazd do Strefy Ekonomicznej. Natomiast największy problem jest na 
wysokości lasu i powyżej. 
 
Radny Jarosław Mokry zapytał na jakim jest etapie i kiedy będzie realizowane zadanie z Budżetu 
Obywatelskiego dotyczące budowy  parkingów przy ul. Kossaka.  
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że umowa jest podpisana, realizacja zadania w grudniu br. 
 
Radna Maria Sitko poinformowała, że mieszkańcy Zarzyny skarżą się, że odcinek na wysokości 
przystanka autobusowego dla dzieci, drogi  do Zarzyny i skrzyżowania nie ma oznakowania i kierowcy 
nie wiedzą kto ma pierwszeństwo.  Może należałoby pomyśleć o oznakowaniu tego odcinka drogi. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że porozmawia z pracownikiem urzędu odpowiedzialnym za 
oznakowanie w gminie i spróbują znaleźć rozwiązanie zgodne z prawem. Dodał, że rzeczywiście 
odcinek ten może stwarzać problemy, ponieważ doszło tam już do kilku wypadków. 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 9/2019 z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 24.10.2019 r. 
 

za - 6 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 0 głos  
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.  
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Anna Wilk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów 
  
 

 
Edward Andrejczuk 
 


