PROTOKÓŁ NR 9/2017
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 19.10.2017 r.
w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu

Obecni:
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu).
Porządek posiedzenia:
1. Nakłady na realizację polityki prorodzinnej i mieszkaniowej.
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 8/2017 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2017 r.
Przewodniczący komisji Jarosław Mokry otworzył posiedzenie Komisji Finansów. Przewodniczący przywitał
Sekretarz Miasta Krystynę Trzońską, Skarbnik Miasta Dorotę Przybyłę, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Piotra Ćwiękałę, Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Przemysława Majora,
przedstawiciela prasy oraz radnych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba obecnych
na sali radnych pozwala na prawomocne obradowanie, podejmowanie wniosków, opinii i stanowisk.
Zapytał radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1
Temat dot. nakładów na realizację polityki prorodzinnej i mieszkaniowej przedstawił i omówił
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Przemysław Major.
Radny Henryk Mazgaj przypomniał, że podczas wcześniejszych dyskusji była mowa o wydawaniu kart
wieloletnich. Zapytał, czy są podejmowane jakieś prace w tym kierunku.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej powiedział, że był projekt uchwały w zakresie
przedłużenia ważności kart, natomiast został wycofany. Próbowano w nim zawrzeć zapisy podobne
do rządowego programu Karty Dużej Rodziny. Prace zostały tymczasowo zatrzymane, ponieważ
najbardziej problematyczne jest zapisanie w uchwale kryteriów, które uprawniają do otrzymania karty
oraz ich weryfikacja. Prace będą kontynuowane, ponieważ wprowadzenie długoterminowej ważności
kart spowodowałoby możliwość wydawania kart plastikowych, których można wyprodukować więcej,
a pracownik nie musiałby corocznie weryfikować i wydawać nowych kart.
Radna Maria Sitko zapytała, czy przedszkola publiczne mają pełną obsadę oraz czy rodzice mają wybór
pomiędzy wysłaniem dziecka do przedszkola publicznego lub niepublicznego.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej odpowiedział, że rodzice mają wybór. Założeniem gminy
kilka lat temu było stworzenie takiej liczby miejsc, by wszystkie dzieci mogły korzystać z publicznych
przedszkoli. Utworzenie jednak niepublicznych przedszkoli na terenie gminy nie jest zależne od działań
gminy - jeśli dany podmiot spełnia kryteria określone w ustawie, może otworzyć przedszkole, a gmina
obligatoryjnie musi udzielać dotacji.
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Radna Natalia Grosman zapytała jakie są wyniki/prognozy postępowania w zakresie wsparcia
w Bieruniu opieki dla dzieci najmłodszych – żłobki lub opiekun dla dzieci do lat 3. O ile planowane jest
zwiększenie dotacji do żłobków. Radna uważa za zasadne zwiększenie dotacji. Zapytała w jakich
godzinach są czynne świetlice szkolne w dniach, w których dzieci mają wolne, np. 1 września, okresy
między świętami lub ferie - stwierdziła, że takie ułatwienia mogą być dobrze oceniane jako polityka
prorodzinna.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej odnosząc się do sprawy pozyskania środków
zewnętrznych na utworzenia nowych miejsc dla najmłodszych dzieci lub opieki nad nimi (opiekun
dziecięcy, niania, klub dziecięcy) poinformował, że był ogłoszony program w ramach RPO i został
złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na opiekuna dziennego i niani – czekamy
na weryfikację wniosku. Udzielił informacji, że w planach jest zwiększenie dotacji do 300 zł na dziecko,
a ostateczna dyskusja nad budżetem odbędzie się na komisjach merytorycznych. Nawiązując do godzin
otwarcia świetlic powiedział, że informacje nie zostały ujęte w przygotowanym materiale.
Radna Natalia Grosman powiedziała, że organizacja pracy świetlic szkolnych byłaby cenną informacją
dla radnych. Radna uważa, że zwiększenie dotacji na żłobki z 200 do 300 zł jest dobrym krokiem.
Zapytała o ilość opiekunów dziennych i niani, o które wnioskowaliśmy w projekcie oraz zapytała
o wyniki ankiety.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej powiedział, że informacja o wynikach ankiety zostanie
przygotowana na sesję. Odpowiedział, że wnioskowaliśmy o 10 opiekunów dziennych i 10 niań.
Radna Natalia Grosman zwróciła się również o odpowiedź, czy w przypadku zapotrzebowania, będzie
możliwość zwiększenia wnioskowanej ilości.
Skarbnik Miasta poinformowała, że w warunkach projektu były zawarte ograniczenia dot. ilości dzieci
będących pod opieką w ciągu roku.
Radna Natalia Grosman przypomniała, że kilka miesięcy temu na Komisji Finansów zostały
przedstawione możliwości pozyskania środków finansowych m.in. na opiekę nad dziećmi do lat 3
i wtedy padła propozycja utworzenia publicznego żłobka. Zapytała, czy zostały podjęte działania,
powstały założenia mające na celu rozeznanie możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel
oraz zwróciła się o przesłanie odpowiedzi.
Radny Edward Andrejczuk zapytał, czy mamy informację zwrotną od 11 firm współpracujących
w ramach programu „Rodzina Trzy Plus” – jak oceniają współpracę, czy jest to dobra promocja oraz czy
będzie się to rozwijało. Zapytał też, czy zwiększenie ilości dzieci w niepublicznym przedszkolu „Karolek”
wiąże się ze zwiększeniem dotacji jednostkowej, czy na większą ilość dzieci (by mogły zostać przyjęte).
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej odnosząc się do współpracy z firmami odpowiedział,
że nie ma negatywnych sygnałów. Większy problem jest z pozyskaniem nowych firm, ponieważ nawet
po rozmowach z firmami nie dochodzi do zawarcia umowy. W kwestii dotacji wyjaśnił, że żłobek
ma możliwość zwiększenia liczy dzieci do 30, jednak nie jest to uwarunkowane tym, czy dotacja z gminy
będzie na tym samym poziomie, czy będzie większa. Jeżeli żłobek zwiększy ilość dzieci do 30,
to w budżecie będzie potrzebne zabezpieczenie większej ilości środków na pokrycie dotacji. Wniosek,
który jednak został złożony opiewa na 20 dzieci.
Radny Marcin Nyga zauważył, że w Bieruniu jest wiele rodzin wielopokoleniowych. Zwrócił uwagę
na problem z opieką nad osobami starszymi, które nie mogą zostać same w domu. Zapytał, czy są jakieś
mechanizmy/instrumenty służące wsparciu takich rodzin na poziomie samorządowym lub rządowym.
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział, że w grudniu, na ul. Chemików
zostanie otwarty Dzienny Dom Pobytu Seniora, który będzie czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00, finansowany ze środków ministerialnych. Ponadto ośrodek realizuje
usługi opiekuńcze w domach podopiecznych, w godzinach wyznaczonych przez podopiecznych.
Radny Marcin Nyga zapytał na jakich zasadach funkcjonuje ta opieka.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział, że są to podstawowe usługi, takie jak:
sprzątanie, gotowanie, zakupy, podstawowa opieka wokół osób.
Przewodniczący komisji zwrócił się o podanie informacji nt. porozumienia zawartego przez MZK Tychy
i 17 gmin w sprawie bezpłatnych przejazdów dla dzieci rodzin korzystających ze wsparcia MOPS
– na jakim poziomie jest to realizowane w naszej gminie oraz ile osób z tego korzysta. Zapytał, czy
rozważana była możliwość objęcia wszystkich dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół bezpłatną
komunikacją zbiorową – czy była robiona w tym zakresie analiza.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział, że na tą chwilę MOPS wydał ok. 50
zaświadczeń dla dzieci, które korzystają z darmowej komunikacji na terenie gminy oraz mają prawo
do korzystania z preferencyjnych cen biletów poza gminą. Wyjaśnił, że w listopadzie kończy się okres
zasiłkowy z zakresu świadczeń rodzinnych i zaświadczenia na nowo będą wydawane przy odbiorze
decyzji.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej odnosząc się do części pytania z zakresu darmowej
komunikacji na terenie gminy dla wszystkich dzieci powiedział, że odpowiedź musi zostać
przygotowana na sesję.
Przewodniczący komisji zapytał, jakie zasady należy spełnić, aby dziecko mogło skorzystać z bezpłatnej
komunikacji zbiorowej oraz do ilu osób nie dotarliśmy, które mogą skorzystać z darmowej komunikacji.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśnił, że są to osoby, które otrzymują
świadczenia rodzinne. Każdorazowo przy składaniu wniosków o przyznanie świadczenia 500+,
funduszu alimentacyjnego lub świadczenia rodzinnego informowaliśmy o takiej możliwości oraz
zamieściliśmy komunikat na stronie internetowej. Dopiero pod koniec listopada będzie można określić
ilość osób korzystających z uprawnień w nowym okresie zasiłkowym.
Przewodniczący komisji zwrócił się o informację ile rodzin jest objętych świadczeniem rodzinnym i ile
występuje w tych rodzinach dzieci. Zapytał też, czy rozważana była możliwość udzielania dodatkowej
dotacji w żłobku dla rodzin, które posiadają kartę „Rodzina Trzy Plus”, jako rekompensata ze strony
gminy za tego typu świadczenia.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej powiedział, że ta kwestia wymaga analizy. Należy
to rozważyć pod kątem zapisów umowy zawartej pomiędzy gminą a żłobkiem. Stwierdził, że w budżecie
potrzebne byłyby dodatkowe środki, a mogłoby to być różnie rozpatrywane.
Radny Henryk Mazgaj stwierdził, że inicjatywa musiałaby wyjść po stronie właścicieli żłobka –
obniżenie kosztów dla osób posiadających kartę.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej powiedział, że gmina nie refunduje środków dla
właścicieli firm, które zdecydowały się podpisać umowę i włączyć do programu. Na ten moment nie
widzi takiej możliwości, gdyż każdy z podmiotów uczestniczących w programie żądałby refundacji
ze strony gminy. Idea programu jest taka, że gmina wspiera go przez swoje jednostki i zachęca
podmioty zewnętrzne do włączenia się do programu.

3

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział na pytanie radnego dot. ilości rodzin
objętych świadczeniem rodzinnym. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 250 rodzin, a wydano
56 zaświadczeń (stan na stary okres zasiłkowy).
Przewodniczący komisji zasugerował, by wystąpić do rodzin z informacją, że mogą skorzystać
z darmowej komunikacji zbiorowej. Zaproponował przyjęcie wniosku w tym zakresie.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedział, że zostanie powielona informacja
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w gazecie „Rodnia” oraz na stronie internetowej MOPS.
Ponadto przy każdej decyzji na nowy okres zasiłkowy taka informacja będzie wręczana rodzinie przy
odbiorze decyzji, w miesiącu listopadzie.
Przewodniczący komisji zwrócił się o przedstawienie efektów informowania uprawnionych osób
(podczas wydawania nowych decyzji w listopadzie) o możliwości skorzystania z bezpłatnej komunikacji
zbiorowej dla dzieci objętych zasiłkiem rodzinnym.
Radny Edward Andrejczuk powiedział, że należałoby się skupić na upowszechnianiu możliwości
korzystania z darmowych biletów oraz rozszerzenia ilości miejsc w żłobku. Radny stwierdził,
że podnoszenie z roku na rok dotacji na 20 miejsc w żłobku tworzy system elitarny, dla wybranej grupy.
Zwiększenie ilości miejsc generuje dodatkowe koszty, ale będzie się trzeba liczyć z taką opcją
w najbliższym czasie, by system stał się bardziej powszechny.
Przewodniczący komisji powiedział, że te kwestie reguluje rynek, ponieważ miejsc jest tyle, ile wynosi
zapotrzebowanie.
Radny Edward Andrejczuk przypomniał, że żłobki podlegają pod Ministerstwo Zdrowia, a przedszkola
pod Ministerstwo Oświaty. Są inne wymagania/obostrzenia dot. założenia żłobka. Od 1 stycznia
ma nastąpić zmiana w przepisach, która będzie miała na celu ułatwienie zakładania placówek.
Radny Marcin Nyga podkreślił, że prowadzenie żłobków nie jest zadaniem własnym gminy.
Pamiętajmy, że robimy to dodatkowo, a w pierwszym rzędzie patrzmy na te zadania i problemy,
za które odpowiadamy.
Stanowisko 1
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje nakłady na realizację polityki prorodzinnej i mieszkaniowej
w gminie Bieruń.
za – 9 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.
W głosowaniu brało udział 9 radnych.

Ad 2
Komisja Finansów przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025 oraz zmian w Uchwale Nr XII/2/2016 Rady
Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2017 rok.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.
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Radny Edward Andrejczuk zapytał o przyczynę przesunięcia wydatków związanych z wyznaczeniem
specjalnej strefy rewitalizacji.
Przewodniczący komisji przypomniał, że program rewitalizacji został przyjęty i zaakceptowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz wyjaśnił szczegóły dot. wyznaczenia specjalnych
stref rewitalizacji.
Skarbnik Miasta powiedziała, że wyznaczenie stref już się odbyło oraz wyjaśniła, że są to pieniądze
na wyznaczanie kolejnych stref.
Przewodniczący komisji przypomniał, że wyznaczyliśmy strefy – os. Chemików i os. Homera, w których
teraz można korzystać ze specjalnych ułatwień, ulg, na które pozwala ustawa o rewitalizacji.
Radny Henryk Mazgaj zapytał o projekt budowy zjazdu z ul. Oświęcimskiej.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że jest to zadanie inwestycyjne dot. budowy zjazdu z ul. Oświęcimskiej,
które jest teraz realizowane, a zabezpieczenie środków na kolejny rok ma na celu ewentualne
odebranie dokumentów tego zadania.
Przewodniczący komisji zapytał o budowę Centrum Przesiadkowego – czy są to środki na całość
zadania, czy wkład własny, który musi być poniesiony przez gminę.
Skarbnik Miasta przypomniała, że kwota zabezpieczona w budżecie pojawiła się w momencie
przesunięcia środków na rewitalizację Centrum Przesiadkowego. Obecna zmiana ma na celu
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej polegającej na adaptacji budynku dworca PKP
wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów na cele budowy Centrum Przesiadkowego w Bieruniu
Nowym. Koszty będą znane po przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych – wtedy będzie znany wkład
własny i wysokość dotacji.
Przewodniczący komisji zapytał, czy na moment składania wniosku o dofinansowanie będą
zarezerwowane środki na realizację tego zadania.
Skarbnik Miasta powiedziała, że 790 tys. zł są to środki wkładu własnego, które zostały oszacowane
na moment tworzenia koncepcji. Z dokumentów aplikacyjnych będzie znany wkład własny, który
pojawi się w projekcie budżetu na 2018 rok.
Przewodniczący komisji zwrócił się o przedstawienie radnym drogą mailową zakresu wniosku
o dofinansowanie budowy Centrum Przesiadkowego.
Opinia 1
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025.
za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 10 radnych.
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wstrzym. – 0 głosów

Opinia 2
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/2/2016 Rady
Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2017 rok.
za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 10 radnych.
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.
Radna Natalia Grosman zwróciła uwagę, że dochody majątkowe są na podobnym poziomie jak
w poprzednich miesiącach. Zapytała o przewidywaną realizację.
Skarbnik Miasta odnosząc się do dochodów ze sprzedaży mienia odpowiedziała, że jedna działka
została sprzedana, a w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na kolejną działkę. W sprawie
dochodów majątkowych z tytułu dotacji wyjaśniła, że składaliśmy wnioski o płatności zaliczkowe,
natomiast środki te wpływają na konto po zakończeniu realizacji zadania.
Radna Natalia Grosman dopytała, czy spodziewane jest osiągnięcie dochodów na poziomie 90%.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że opiniowanie wniosków o płatności zaliczkowe jest robione w ostatnim
możliwym terminie przez instytucje finansujące, więc nie mamy na to wpływu.
Radny Marcin Nyga zwrócił się o rozwinięcie informacji dot. obligacji. W ubiegłym roku były poważne
objawy o zachowanie płynności finansowej gminy, dlatego zdecydowaliśmy się na wpisanie do budżetu
emisji obligacji. Na chwilę obecną wykonanie jest na poziomie 0%. Radny zwrócił się o odniesienie
do ostatniego kwartału.
Skarbnik Miasta poinformowała, że źródła pokrycia deficytu zostały zmienione w czerwcu br., gdzie
zmniejszaliśmy kwestię przychodów z tytuły obligacji z 8 mln 900 tys. zł do 3 mln 600 tys. zł. Nie
podejmowaliśmy jednak uchwały, która byłaby podstawą do ubiegania się o emisję obligacji
i wnioskowania o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na dzień dzisiejszy ze stanu budżetu
wynika, że nie będzie takiej konieczności w tym roku. Cały czas wiszą sprawy dot. przedsiębiorstw
górniczych w gminie. Po podziale Kompanii Węglowej na PGG i SRK sprawy skomplikowały się
proceduralnie. Powiedziała, że ten budżet uda się zamknąć bez zaciągania kredytów i emisji obligacji,
za wyjątkiem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska na wymianę 60 źródeł ciepła.
Radny Marcin Nyga odnosząc się do spraw z zakresu górnictwa przypomniał, że nasza gmina wystąpiła
do gminy Katowice o pieniądze z podatku. Zwrócił się o przybliżenie całego procesu od początku.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że na podjęcie decyzji o podpisaniu wezwania do zapłaty do miasta
Katowice nie było nawet 24 godzin. Projekt wezwania wpłynął popołudniu, a dnia następnego
o godzinie 12 odbyło się podpisanie dokumentu. Jest to inicjatywa 8 gmin, na terenie których
pierwotnie znajdowały się zakłady Kompanii Węglowej. Wyjaśniła, że rozmowy w tym temacie toczyły
się już od ubiegłego roku (od podpisania aktu notarialnego) - wtedy każda z gmin działała w zakresie
możliwych postępowań administracyjnych. W wyniku postępowań każda z gmin otrzymała jednakową
informację, że w związku z konstrukcją aktu notarialnego, podatek PCC należy się w całości gminie
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Katowice jako siedzibie Kompanii Węglowej. W związku z tym 8 gmin podjęło decyzję o podpisaniu
wezwania do zapłaty, do miasta Katowice. Gminy zawiadomiły Urząd Miasta w Katowicach o zamiarze
toczenia postępowania administracyjnego oraz ubiegania się o sprawiedliwy podział środków. Każda
z tych gmin jest gminą górniczą i boryka się z opodatkowaniem wyrobisk górniczych oraz ewentualnymi
zwrotami.
Radny Marcin Nyga zapytał, jakie są możliwe dalsze ścieżki rozwoju tej sytuacji.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że miasto Katowice może się podzielić środkami lub będziemy
zmuszeni do wystąpienia na drogę sądową w postępowaniu cywilnym przeciwko miastu Katowice.
Radny Marcin Nyga zapytał, czy rozważane były szanse wygrania sprawy cywilnej przez gminy.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że takie rozwiązanie zasygnalizował WSA w jednym z wykroków.
Przewodniczący komisji zapytał o zwiększenie wydatków na przebudowę ul. Okrężnej.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że nie jest to zwiększenie wydatków. Wydatek pierwotnie zakwalifikowany
był jako remont, natomiast został przesunięty jako wydatek majątkowy, ze względu na obszerność
zadania.
Przewodniczący komisji zwrócił się o wyjaśnienie kwestii wypłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin i związków powiatowo-gminnych lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o 102 tys. 365 zł oraz zmniejszenie
na paragrafie zawierającym różne opłaty i składki.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że są to środki zabezpieczone m.in. na wpłaty dot. metropolii. Wynika
to też ze zmiany klasyfikacji.
Przewodniczący komisji zapytał o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości
2 tys. zł.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że są to opłaty sądowe dla zadań z zakresu geodezji i kartografii.
Stanowisko 2
Komisja Finansów zapoznała się z informacją o bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz o zarządzeniach
Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym.
za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.
W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Ad 4
Radny Adam Rozmus zwrócił uwagę, że do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoczęte prace na bocznej
ul. Bohaterów Westerplatte – ul. Powstańców Śląskich, w związku z przekazaniem środków
w poprzednim miesiącu. Poprosił o przyspieszenie działań.
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Radny Marcin Nyga zwrócił się o przekazanie informacji dot. planów związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego, które zostały przekazane do Starostwa Powiatowego do uzgodnienia na przełomie
sierpnia/września (dot. m.in. ul. Kopcowej i ul. Rędzinnej). Zwrócił uwagę, że prace nie zostały
rozpoczęte do dnia dzisiejszego. Zapytał, czy dokumenty wróciły ze starostwa, czy trwa zakup urządzeń
oraz o termin ich montażu.
Przewodniczący komisji zwrócił się o informację z zakresu budżetu partycypacyjnego oraz o promocję
budżetu, na którą zostały zarezerwowane środki.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej przypomniał, że dodatkowe środki na promocję zostały
zarezerwowane w budżecie na 2018 rok. Wyjaśnił zasady głosowania, które rozpocznie się w najbliższy
poniedziałek o godzinie 9.00. Przypomniał, że wpłynęły łącznie 52 projekty, z których 42 zostały
zaopiniowane pozytywnie, 10 negatywnie. Głosowanie będzie odbywać się w 12 okręgach, gdyż
w 3 pozostałych został zgłoszony tylko jeden projekt, a w jednym okręgu został zgłoszony projekt, który
został negatywnie zaopiniowany. W dniu jutrzejszym pojawi się informacja nt. głosowania, ale karty
do głosowania będą dostępne dopiero w dniu głosowania.
Radna Maria Sitko zapytała, czy w okręgu Jajosty został złożony tylko jeden projekt i co się stanie
ze środkami.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej potwierdził, że został złożony tylko jeden projekt, a środki
przepadną analogicznie jak miało to miejsce w poprzednim roku dla kilku okręgów.
Radna Maria Sitko stwierdziła, że projekt powinien zostać wcześniej zweryfikowany, by okręg miał
możliwość zgłoszenia innego wniosku lub środki powinny zostać przeniesione na kolejny rok.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej przypomniał, że budżet partycypacyjny odpowiada
na potrzeby mieszkańców. Jeżeli nie były zgłoszone inne wnioski, to można domniemywać, iż takich
potrzeb nie ma. Nie możemy odpowiadać za to, czy dany projekt jest dobrze przygotowany – musimy
go zweryfikować w takim zakresie, w jakim został złożony. Projekt ten nie mieści się w kwocie okręgu,
a zakres prac nie jest możliwy do wykonania w ciągu jednego roku. Wyjaśnił przyczynę negatywnego
zaopiniowania projektu przez wydział.
Przewodniczący komisji przypomniał dyskusję nad budżetem partycypacyjnym. Powiedział,
że po tegorocznej edycji będziemy się zastanawiać nad zmianami w regulaminie budżetu na kolejny
rok.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej poinformował, że tegoroczny czas na składanie wniosków
był dłuższy w porównaniu do poprzednich edycji. W tym czasie staraliśmy się rozmawiać
z mieszkańcami i sugerować pewne zagadnienia, natomiast możliwość zgłaszania wniosków jest jednak
po stronie mieszkańców.
Przewodniczący komisji powiedział, że na przyszłej Komisji Finansów będziemy już po głosowaniu
i będziemy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie.

Ad 5
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół nr 8/2017 z posiedzenia komisji, które odbyło
się w dniu 21.09.2017 r.:
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za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 2 głosy

Protokół został przyjęty większością głosów, bez uwag.
W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Przewodniczący komisji zakończył posiedzenie Komisji Finansów.

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Magdalena Kuźbińska

Przewodniczący komisji

Finansów Jarosław Mokry
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