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PROTOKÓŁ NR 11/2019 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 12.12.2019 r. 

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Opinia w sprawie projektu Budżetu Miasta na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 
2. Plan pracy komisji na 2020 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 10/2019 z posiedzenia komisji w dniu 21.11.2019 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 –  9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
 
Ad 1 
Przewodniczący komisji zaproponował następującą kolejność pracy nad pkt 1 porządku 
posiedzenia dotyczącego projektu budżetu: 
- omówienie przez Skarbnik Miasta części budżetu będącego w kompetencji komisji, 
- dyskusja komisji nad częścią budżetu będącego w kompetencji komisji, 
-  omówienie przez Skarbnik Miasta całości projektu budżetu i WPF, 
-  dyskusja komisji nad całością projektu budżetu i WPF, 
- omówienie i przegłosowanie wniosków budżetowych przyjętych na poszczególnych 
komisjach, 
- formułowanie  i przegłosowanie wniosków zaproponowanych przez członków komisji. 
 
 
Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła dochody i wydatki projektu budżetu na 2020 rok  
w zakresie kompetencji komisji. 
 
Ok godz. 16:09 przybyła spóźniona radna Agnieszka Demska-Furgał. 
Od tej chwili  w posiedzeniu komisji uczestniczy 10 radnych. 
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Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Promocji, Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości udzielili szczegółowych odpowiedzi na pytania radnych 
Marcina Nygę, Edwarda  Andrejczuka, Barbarę Panek-Bryła,  Agnieszkę Demską-Furgał 
dotyczące m. in.: wydatków bieżących na realizacją zadań  statutowych, wpływu obniżenia 
budżetu na promocję Miasta – ograniczenie wyjazdów zagranicznych mieszkańców, rezerwy 
Burmistrza,  wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupy BOSiR, 
kwoty zabezpieczonej na Strategię Rozwoju Miasta.  
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt uchwały w sprawie 
możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, a następnie szczegółowo 
je omówiła.  
 
W czasie dyskusji głos zabrali radni: Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, Edward Andrejczuk, 
poruszano kwestie dotyczące: dotacji udzielanych z budżetu miasta – na transport publiczny, 
dla GZM, na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (niska emisja); założenia 
wydatków bieżących w latach 2021-2025, konsekwencji zmian w przepisach prawa i 
czynników wpływających na zmniejszenie dochodów gminy, działań gminy wpływających na 
złagodzenie skutków obniżenia dochodów gminy, dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, dochodów z tytułu  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholu.  
  
Skarbnik Miasta i Burmistrz Miasta udzieli szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na zadane  
w czasie dyskusji pytania. 
 
Następnie komisja przeszła do omawiania i głosowania nad wnioskami budżetowymi 
przyjętymi na poszczególnych komisjach:  
 
Wniosek 1  
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie do budżetu na 2020 
rok dwóch zadań przebudowa ul. Węglowej oraz przebudowa ul. Soleckiej w kwotach:  
ul. Węglowa - 500 000 zł; ul. Solecka - 500 000 zł. Źródło finansowania - 1 000 000 zł  
z przebudowy ul. Rubinowej. 
 
Burmistrz Miasta negatywnie ustosunkował się do wniosku. Dodał, że ul. Rubinowa winna 
być przebudowana już w tym roku, ale zabezpieczone na to zadanie środki zostały 
przesunięte na remont ul. Łysinowej i ul. Marina, z uwagi na pozyskane środki zewnętrzne  
z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaznaczył, że rozłożenie zadania na 2 lata doprowadzi  
do zwiększenia kosztów inwestycji. 
 
Po zakończeniu dyskusji nad wnioskiem, w której udział wzięli radni: Piotr Świerkosz, Edward 
Andrejczuk, Agnieszka Demska-Furgał, Krystyna Wróbel, Jarosław Mokry, Marcin Nyga, 
Barbara Panek-Bryła, Natalia Grosman oraz Burmistrz Miasta, Komisja Finansów poddała 
pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki do Burmistrza Miasta o wprowadzenie do 
budżetu na 2020 rok dwóch zadań przebudowa ul. Węglowej oraz przebudowa ul. 
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Soleckiej w kwotach: ul. Węglowa - 500 000 zł; ul. Solecka - 500 000 zł Źródło finansowania 
- 1 000 000 zł z przebudowy ul. Rubinowej. 
 

za - 6 głosów 
 

przeciw - 4 głosy 
 

wstrz. - 0 głosów 
 Wniosek uzyskał wymaganą większość.  

 
Wniosek 2 
Komisji Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie do projektu budżetu 
zadania inwestycyjnego "Budowa drogi do garaży osiedle Granitowa ostatni etap" z kwotą 
200 000 zł na rok 2020. Źródło finansowania - oszczędności po przetargach ul. Granitowa lub 
oszczędności po przetargach.  

 
W czasie dyskusji nad wnioskiem głos zabrali radni: Agnieszka Demska-Furgał, Stanisław 
Jurecki, Natalia Grosman oraz Burmistrz Miasta i Skarbnik Miasta.  
 
Po zakończonej dyskusji nad wnioskiem Komisja Finansów poddała pod głosowanie 
wniosek Komisji Gospodarki do Burmistrza Miasta o wprowadzenie do projektu budżetu 
zadania inwestycyjnego "Budowa drogi do garaży osiedle Granitowa ostatni etap" z kwotą 
200 000 zł na rok 2020. Źródło finansowania - oszczędności po przetargach ul. Granitowa 
lub oszczędności po przetargach.  
 

za - 5 głosów 
 

przeciw – 2 głosy 
 

wstrz. – 2 głosy 
 

nie głos. – 1 osoba 

Wniosek uzyskał wymaganą większość.  
 
Wniosek 3 
Komisji Gospodarki wnioskuje o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn.  
ul. Rubinowa z kwotą 200 000,- zł na rok 2020 oraz z kwotą 1 000 000 zł na rok 2021.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Komisja Finansów poddała pod głosowanie wniosek 
Komisji Gospodarki o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. ul. 
Rubinowa  
z kwotą 200 000,- zł na rok 2020 oraz z kwotą 1 000 000 zł na rok 2021.  
 

za - 6 głosów 
 

przeciw - 4 głosy 
 

wstrz. - 0 głosów 
 Wniosek uzyskał wymaganą większość.  

 
Wniosek 4 
Komisja Gospodarki wnioskuje o wprowadzenie zadania w planowanych wydatkach 
majątkowych pn. Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Chemików 139 
z kwotą 160 000 zł. Źródło finansowania - zdjęcie wydatków w postaci zakupu mieszkania 
z kwotą 200 000 zł.  
 
Burmistrz Miasta wyraził sprzeciw wobec wniosku, ponieważ uważa, że zadanie zakupu 
mieszkania z przeznaczeniem dla repatriantów zostało wprowadzone do projektu budżetu na 
wniosek członków Komisji Finansów i winno pozostać w budżecie. Dodał również, że jeśli 
radni chcą to zadanie usunąć z budżetu to zaplanowane środki powinny zostać przeznaczone 
na zmniejszenie deficytu.  



 

4 

 

 
Wobec braku głosów w dyskusji Komisja Finansów poddała pod głosowanie wniosek 
Komisji Gospodarki o wprowadzenie zadania w planowanych wydatkach majątkowych  
pn. Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Chemików 139 z kwotą 160 000 
zł. Źródło finansowania - zdjęcie wydatków w postaci zakupu mieszkania z kwotą 200 000 
zł.  
  

za - 5 głosów 
 

przeciw - 4 głosy 
 

wstrz. - 1 głos 
 Wniosek uzyskał wymaganą większość.  

 
Wniosek 5  
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie zadania pn. remont 
ulicy wewnętrznej osiedla Chemików z kwotą 300 000 zł. Źródło finansowania - budowa 
miejsc postojowych przy ul. Chemików.  
 
Burmistrz Miasta wyraził pozytywną opinię ta temat tego wniosku. Dodał, że jest to zadanie 
potrzebne w tej części miasta. 
 
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji Komisja Finansów poddała pod głosowanie wniosek 
Komisji Gospodarki do Burmistrza Miasta o wprowadzenie zadania pn. remont ulicy 
wewnętrznej osiedla Chemików z kwotą 300 000 zł. Źródło finansowania - budowa miejsc 
postojowych przy ul. Chemików.  
 

za - 9 głosów 
 

przeciw - 1 głos 
 

wstrz. - 0 głosów 
 Wniosek uzyskał wymaganą większość.  

 
Wniosek 6 
Komisja Gospodarki wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie zadania pn. budowa 
chodnika od Wspólnoty 93-95 w kierunku drogi powiatowej ul. Chemików (okolice sklepu 
spożywczego) z kwotą 100 000 zł. Źródło finansowania  - budowa miejsc postojowych przy  
ul. Chemików. 
 
Burmistrz Miasta wyraził negatywną opinię na temat wniosku, ponieważ uważa, iż pieniądze 
powinny być przeznaczone na zmniejszenie deficytu.     
 
Wobec braku głosów w dyskusji Komisja Finansów poddała pod głosowanie wniosek 
Komisji Gospodarki do Burmistrza Miasta o wprowadzenie zadania pn. budowa chodnika 
od Wspólnoty 93-95 w kierunku drogi powiatowej ul. Chemików (okolice sklepu 
spożywczego) z kwotą 100 000 zł. Źródło finansowania  - budowa miejsc postojowych przy 
ul. Chemików. 
 

za - 5 głosów 
 

przeciw - 5 głosów 
 

wstrz. - 0 głosów  
 Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  
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Wniosek 7  
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta aby w budżecie na rok 2020 przeznaczyć 
na realizację wyjazdów śródrocznych dla dzieci klas III 80 000 zł, a środki te przesunąć  
z dodatków motywacyjnych. 
 
Burmistrz Miasta pozytywnie zaopiniował wniosek.  
 
Po zakończonej dyskusji nad wnioskiem, w której udział wzięli radni: Barbara Panek-Bryła, 
Krystyna Wróbel, Marcin Nyga, Agnieszka Demska-Furgał Komisja Finansów poddała pod 
głosowanie wniosek Komisji Społecznej do Burmistrza Miasta aby w budżecie na rok 2020 
przeznaczyć na realizację wyjazdów śródrocznych dla dzieci klas III 80 000 zł, a środki te 
przesunąć z dodatków motywacyjnych. 
 

za - 7 głosów 
 

przeciw – 1 głos 
 

wstrz. – 2 głosy 
 Wniosek uzyskał wymaganą większość.  

 
Wniosek 8  
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o ujęcie w budżecie gminy Bieruń na 
2020 rok wykonania audytu organizacyjno-finansowego wszystkich placówek oświatowych 
działających na terenie gminy Bieruń i będących w jej kompetencji w celu racjonalizacji 
kosztów utrzymania oświaty w mieście.  
Audyt obejmowałby:  

 weryfikację arkuszy organizacyjnych,  

 wykonanie analizy porównawczej pomiędzy placówkami oświaty,  

 analizę bieżących kosztów utrzymania oświaty z wyszczególnieniem kosztów utrzymania 

infrastruktury,  

 realizację planów finansowych sposobu wykorzystania środków budżetowych, 

 dostosowanie organizacji szkół, w tym wielkości oddziałów do sytuacji demograficznej, 

 organizację zajęć pozalekcyjnych,  

 analizę opłacalności przekazywania podmiotom zewnętrznym wybranych zadań 

związanych z funkcjonowaniem oświaty,  

 przegląd struktury zatrudnienia 

oraz wykonanie prognozy skutków wprowadzenia nowych rozwiązań i standaryzacji.    
Źródło finansowania z dodatków motywacyjnych. 
 
Burmistrz Miasta pozytywnie zaopiniował wniosek.  
 
Wobec  braku głosów w dyskusji, Komisja Finansów poddała pod głosowanie wniosek 
Komisji Społecznej do Burmistrza Miasta o ujęcie w budżecie gminy Bieruń na 2020 rok 
wykonania audytu organizacyjno-finansowego wszystkich placówek oświatowych 
działających na terenie gminy Bieruń i będących w jej kompetencji w celu racjonalizacji 
kosztów utrzymania oświaty w mieście.  
Audyt obejmowałby:  

 weryfikację arkuszy organizacyjnych,  

 wykonanie analizy porównawczej pomiędzy placówkami oświaty,  
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 analizę bieżących kosztów utrzymania oświaty z wyszczególnieniem kosztów 

utrzymania infrastruktury,  

 realizację planów finansowych sposobu wykorzystania środków budżetowych, 

 dostosowanie organizacji szkół, w tym wielkości oddziałów do sytuacji demograficznej, 

 organizację zajęć pozalekcyjnych,  

 analizę opłacalności przekazywania podmiotom zewnętrznym wybranych zadań 

związanych z funkcjonowaniem oświaty,  

 przegląd struktury zatrudnienia 

oraz wykonanie prognozy skutków wprowadzenia nowych rozwiązań i standaryzacji.    
Źródło finansowania z dodatków motywacyjnych. 
 

za - 10 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 Wniosek został przyjęty jednogłośnie.   

 
Wniosek 9 
Komisja Społeczna, z uwagi na sytuację związaną z obniżeniem dochodów bieżących  
i wzrostem wydatków bieżących w projekcie budżetu na 2020 rok, wnioskuje do Dyrektor 
Bieruńskiego Centrum Usług o rozpoczęcie procedury zmiany regulacji wynagrodzenia 
nauczycieli i zmniejszenie puli na nagrody z 1,5% na ustawowy 1% i przeznaczenie kwoty  
50.0000 zł na remont 2 pomieszczeń w Przedszkolu nr 2, w których wydawane są posiłki oraz 
30.000 zł na remont  kaplicy cmentarnej. 
 
Burmistrz Miasta wyraził negatywną opinie na temat wniosku, ponieważ uważa,  
że nauczyciele wykonują ciężką pracę oraz ze względu na problemy kadrowe, nauczycieli 
winno się godnie wynagradzać.   
 
W dyskusji nad wnioskiem udział wzięli radni Krystyna Wróbel, Edward Andrejczuk, Marcin 
Nyga, Piotr Świerkosz oraz Skarbnik Miasta, a po jej zakończeniu Komisja Finansów poddała 
pod głosowanie wniosek Komisji Społecznej, z uwagi na sytuację związaną z obniżeniem 
dochodów bieżących i wzrostem wydatków bieżących w projekcie budżetu na 2020 rok, 
wnioskuje do Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług o rozpoczęcie procedury zmiany 
regulacji wynagrodzenia nauczycieli i zmniejszenie puli na nagrody z 1,5% na ustawowy 1% 
i przeznaczenie kwoty  50.0000 zł na remont 2 pomieszczeń w Przedszkolu nr 2, w których 
wydawane są posiłki oraz 30.000 zł na remont  kaplicy cmentarnej. 
 

za - 6 głosów 
 

przeciw – 3 głosy 
 

wstrz. – 0 głosów 
 

nie głos. – 1 osoba 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 
 
Wniosek 10  
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie zmiany w sposobie 
wyliczenia puli środków na dodatek motywacyjny z 7% na 4,5%, z przeznaczeniem na 
rezerwę na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na realizację wniosków przegłosowanych a 
dotyczących audytu w szkołach i Zielonej Szkoły. 
 
Burmistrz Miasta w sprawie wniosku poinformował, że tak jak Rada zagłosuje tak też 
wniosek będzie realizowany.  
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Wobec braku głosów w dyskusji na temat wniosku, Komisja Finansów poddała pod 
głosowanie wniosek Komisji Społecznej do Burmistrza Miasta o wprowadzenie zmiany  
w sposobie wyliczenia puli środków na dodatek motywacyjny z 7% na 4,5%,  
z przeznaczeniem na rezerwę na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na realizację 
wniosków przegłosowanych a dotyczących audytu w szkołach i Zielonej Szkoły. 
 

za - 10 głosów  
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 Wniosek został przyjęty jednogłośnie.   

 
 
Radny Jarosław złożył wniosek formalny o 5 minutową przerwę, który został przegłosowany: 
 
 

za - 10 głosów  
 

przeciw – 0 głos 
 

wstrz. – 0 głos 
 Wniosek został przyjęty jednogłośnie.   

 
 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie oraz zwrócił się  
o formułowanie ewentualnych wniosków do projektu budżetu. 
 
Radny Piotr Świerkosz wyraził swoje zdziwienie na temat negatywnej opinii Burmistrza 
Miasta w sprawie wniosków dotyczących budowy chodnika na ul. Chemików oraz 
modernizacji dachu na budynku komunalnym przy ul. Chemików. Zwrócił uwagę, że, remont 
dachu jest wymagany od co najmniej 7 lat i wskazał, że w budynku tym mieszka 20 rodzin. 
Dodał, że ma nadzieję, iż te szczątkowe remonty, które były wykonywane jeszcze za 
poprzedniego Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej wystarczą i nie będzie w nowym 
roku budżetowym wielkiego problemu. Wyraził nadzieję, że jeżeli takowe się pojawią to 
znajdą się środki na przeprowadzenie remontu kompleksowego.   
Przypomniał również, że budowa chodnika stanowiła wniosek z budżetu partycypacyjnego, 
do którego realizacji zabrakło poparcia tylko 2 osób. Nadto podkreślił, że środki na realizację 
tego zadania zostały przesunięte, po konsultacji z Wydziałem Inwestycji, z zadania „Budowa 
miejsc parkingowych na osiedlu Chemików”, z uwagi na konieczność wykonania bardziej 
potrzebnej inwestycji, której koszt byłby adekwatny do uzyskanego efektu przez pryzmat 
potrzeby społecznej.   
 
Następnie Radny Piotr Świerkosz zaproponował nowy wniosek na budowę chodnika, 
ze zmniejszonym zakresem. 
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie do projektu budżetu na 
rok 2020 zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika od Wspólnoty przy ul. Chemików od 
nr 113-115 w kierunku drogi powiatowej ul. Chemików (okolice sklepu spożywczego) z kwotą 
80 000 zł. Źródło finansowania  - pozostała kwota w wysokości 100 000 zł z zadania „Budowa 
miejsc postojowych przy ul. Chemików”.  
 
Burmistrz Miasta odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Świerkosza i poinformował,  
że potrzeb w Bieruniu jest wielokrotnie więcej niż budżet jednego roku i to, że gmina nie jest  
w stanie ich wszystkich zaspokoić budzi jego żal, niedosyt i przykrość. Dodał, że niełatwą jest 
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rolą Burmistrza i radnych dokonywać trudnych wyborów, jakie zadania i w jakiej kolejności 
realizować oraz wyjaśniać mieszkańcom i tłumaczyć się z dokonanych wyborów. Poprosił, 
aby nie zarzucać mu złej woli, bo uważa, że na sali nie ma nikogo kto miałby złą wolę, między 
innymi z uwagi na pełnione funkcje społeczne. 
 
Radny Piotr Świerkosz zgodził się z Burmistrze i wspomniał, że od 5 lat jest członkiem 
Podkomisji ds. dróg, która z początkiem tego roku wskazała w protokole odpowiednie 
miejsca wymagające remontu na kwotę 800 000 zł, która to kwota w znaczący sposób może 
poprawić komfort i standard wielu mieszkańców, w różnych częściach miasta.    
Dodał również, że atmosfera na komisji  jest skutkiem wprowadzenia przez Burmistrza 
Miasta  zadania ul. Rubinowa o wartości 1 200 000 zł pomimo, iż była możliwość rozłożenia 
zadania na 2 lata i uratowania dokumentacji projektowej. Oświadczył, że ze strony 
Burmistrza nie padła żadna propozycja, aby za te pieniądze zrobić kilka innych ulic w niższym 
standardzie.   
 
Burmistrz Miasta odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Świerkosza i przypomniał,  
że w wydatkach majątkowych na przyszły rok zaplanowana jest kwota 20 mln zł. Dodał, że 
ma nadzieję, że kwota ta zwiększy się o środki zewnętrzne na kolejne, niezbędne, remonty 
dróg.  
 
Po zakończonej dyskusji członkowie komisji przyjęli następujący wniosek: 
 
Wniosek 11 
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie do projektu budżetu na 
rok 2020 zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika od Wspólnoty przy ul. Chemików od 
nr 113-115 w kierunku drogi powiatowej ul. Chemików (okolice sklepu spożywczego) z kwotą 
80 000 zł. Źródło finansowania  - pozostała kwota w wysokości 100 000 zł z zadania „Budowa 
miejsc postojowych przy ul. Chemików”.  
 

za - 5 głosów 
 

przeciw – 4 głosy 
 

wstrz. –1 głos 
 Wniosek uzyskał wymaganą większość.  

 
Barbara Panek-Bryła zaproponowała wniosek ws. zakupu pomocy dydaktycznych  
i poinformowała, iż na Komisji Społecznej głos zabrała przedstawicielka Rady Rodziców 
Przedszkola nr 1, Oddział Ściernie, która wspomniała między innymi o brakach w pomocach 
dydaktycznych, które mają bezpośredni wpływ na rozwój dzieci.  
 
Komisja  przegłosowała zaproponowany wniosek: 
 
Wniosek 12  
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta o  wprowadzenie do projektu budżetu 
kwoty 15 000 zł na pomoce dydaktyczne dla placówek oświatowych po 3 000 zł dla szkół  
i przedszkoli. Źródło finansowania dodatek motywacyjny dla nauczycieli.  
 

za - 6 głosów 
 

przeciw – 2 głosy 
 

wstrz. –2 głosy 
 Wniosek uzyskał wymaganą większość.  
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Po wyczerpaniu wniosków komisja zaopiniowała projekty uchwały budżetowej oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej: 
Opinia 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej na 2020 r. miasta 
Bierunia z uwzględnieniem przyjętych wniosków. 
 

za - 7 głosów 
 

przeciw – 3 głosy  
 

wstrz. –0 głosów 
 Opinia została przyjęta większością głosów.   

 
Opinia 2  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Bierunia na lata 2020-2025 z uwzględnieniem przyjętych wniosków.  
 

za - 7 głosów 
 

przeciw – 2 głosy  
 

wstrz. –1 głos 
 Opinia została przyjęta większością głosów.   

 
Na zakończenie dyskusji nad projektem budżetu Przewodniczący komisji zaproponował 
wniosek o przeprowadzenie ponownej analizy budżetu miasta, który został przegłosowany: 
 
Wniosek 13 
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta o przeprowadzenie w I kwartale 2020 r. 
ponownej analizy budżetu miasta na 2020 r. oraz wskazanie obszarów, na których możliwe 
byłyby kolejne korekty wydatków bieżących w celu ich obniżenia i przedstawienie tej 
informacji na Komisji Finansów miesiącu marcu 2020 r. 
 

za - 10 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. –0 głosów 
 Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 
 
Ad 2 
 
Członkowie komisji zapoznali się oraz omówili plan pracy komisji na 2020 rok. 
Po przeprowadzeniu dyskusji w temacie komisja przyjęła następujące stanowisko. 
 
Stanowisko 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje Plan Pracy Finansów na 2020 r. z uwzględnieniem 
wniesionych zmian. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 
 
Ad 3 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu. 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota 
Przybyła.  
 
Po zakończonej dyskusji, w której udział wzięły radne: Barbara Panek-Bryła, Krystyna Wróbel 
komisja zaopiniowała projekt uchwały: 
 
Opinia 3 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów. 
 

Po zakończonej dyskusji, w której udział wzięli radni: Barbara Panek-Bryła, Stanisław Jurecki 
komisja zaopiniowała projekt uchwały: 

 
Opinia 4   
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Miastu Chorzów. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 

c) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025. 
d) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota 
Przybyła.  
 
Ok. godz. 18:35 posiedzenie komisji opuściła radna Krystyna Wróbel. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

Opinia 5 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Bierunia na lata 2019-2025. 
 

za - 9 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 

nie głos. – 1 osoba 

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 - 9 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 

nie głos. – 1 osoba 

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. 
 
Ok. godz. 18:40 na posiedzenie wróciła radna Krystyna Wróbel. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych.  

Skarbnik Miasta udzieliła odpowiedzi na pytanie radnej Agnieszki Demskiej-Furgał dotyczące 
wydatków majątkowych. 
 
Członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko:  
 
Stanowisko 2 
Komisja Finansów zapoznała się z bieżąca sytuacją finansowa miasta Bierunia oraz 
zarządzeniami Burmistrza Miasta i pozytywnie je opiniuje. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poinformował o piśmie Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenie  
z Komisji Finansów przedstawiciela, który będzie brał udział w pracach komisji powołanych  
do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych, stypendiów 
sportowych i nagród sportowych na rok 2020.  
 
W czasie dyskusji zaproponowano kilka nazwisk, niestety żaden z radnych nie wyraził zgody 
na kandydowanie.  
 
Radny Piotr Świerkosz zgłosił swoją osobę jako kandydata na przedstawiciela komisji ds. 
wniosków sportowych. 
 
Komisja przegłosowała następujące stanowisko: 
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Stanowisko 3 
Komisja Finansów wybrała Piotra Świerkosza jako przedstawiciela Komisji Finansów do 
udziału w pracach komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji dla 
klubów sportowych, stypendiów sportowych i nagród sportowych na rok 2020. 
  

za - 8 głosów 
 

przeciw – 1 głos 
 

wstrz. – 0 głos 
 

nie głos. – 1 osoba 

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów. 
 
 
Radny Piotr Świerkosz zapytał o realizację zadań ul. Narcyzów i ul. Jaworowa wskazanych  
w protokole przez Podkomisję ds. dróg. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, ul. Narcyzów została wykonana, natomiast jeśli chodzi  
o ul. Jaworową na chwilę obecną jest sprzeciw ze Starostwa. 
 
Radny Jarosław Mokry zapytał o sprawę zgłoszoną do Straży Miejskiej tj. awarie oświetlenia  
na ul. Remizowej, Ofiar Oświęcimskich i Kosynierów.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że awaria jest w trakcie usuwania. 
 
Radny Stanisław Jurecki zapytał : 
- o tablicę na klepsydry przy kościele św. Barbary. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że zadanie w tracie realizacji. 
 
- czy była jakaś odpowiedź od GDDKiA  w sprawie naprawy ulicy Warszawskiej, przy zjeździe  
do ul. Granitowej, na światłach przy Biedronce. 
 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, iż zweryfikuje czy GDDKiA odpowiedziała. 
 
Radna Barbara Panek-Bryła zwróciła się o przycięcie krzaków przy skrzyżowaniu ulic 
Chemików i Wita, w celu poprawy widoczności. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że prawdopodobnie jest to działka prywatna, pozostaje 
więc zwrócić się z prośbą do właściciela posesji o przycięcie krzaków. 
 
 
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. – 1 głos 
 

nie głos. - 1 osoba 

 
Protokół został przyjęty większością głosów.  
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Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Anna Wilk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów
   

 
Edward Andrejczuk 
 
 


