PROTOKÓŁ NR 6/2018
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 21.06.2018 r.
w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu

Obecni:
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu).
Porządek posiedzenia:
1. Dofinansowanie zadań gminy Bieruń ze środków zewnętrznych w latach 2015-2019.
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 5/2018 z posiedzenia komisji w dniu 24.05.2018 r.
Przewodniczący komisji Jarosław Mokry otworzył posiedzenie Komisji Finansów. Przywitał Burmistrza Miasta
Krystiana Grzesicę, Zastępcę Burmistrza Sebastiana Macioła, Skarbnik Miasta Dorotę Przybyłę, naczelników
urzędu miejskiego, Sekretarz Miasta Krystynę Trzońską, przedstawicieli spółki Ekoterm – Pawła Jaromina oraz
Andrzeja Orlińskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba obecnych na sali radnych
pozwala na prawomocne obradowanie. Zapytał radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia.
Burmistrz Miasta zwrócił się o wprowadzenie do porządku następujących projektów uchwał:
− w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bierunia,
− w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem
na realizację zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla projektu
pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy
- Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim",
− w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą „Ekoterm" Sp. z o.o.
w Bieruniu,
− w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń, na okres
od dnia 28.06.2018 r. do dnia 20.06.2019 r.
− w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Bieruń, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
oraz zaktualizowanych projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian
budżetu.
Przewodniczący komisji zaproponował wprowadzenie zmiany polegającej na omówieniu projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą „Ekoterm" Sp. z o.o.
w Bieruniu w punkcie pierwszym.
Radny Adam Rozmus zapytał o przyczyny procedowania nad regulaminem dot. dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu, na Komisji Finansów.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jest to spowodowane krótkimi terminem na przyjęcie regulaminu.
Zwrócił uwagę, że projekt regulaminu wpłynął do urzędu kilka dni temu.
Komisja jednogłośnie przyjęła zmiany do porządku posiedzenia.
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Ad 1
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą
„Ekoterm" Sp. z o.o. w Bieruniu.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił Prezes spółki Andrzej Orliński.
Radny Stanisław Jurecki zapytał, czy centralne ogrzewanie na osiedlach zostanie przejęte przez
Węglokoks oraz o rozwiązanie umów, które są zawarte z mieszkańcami.
Prezes Spółki „Ekoterm” odpowiedział, że od kilku lat dostawcą ciepła do mieszkańców osiedli jest
Nadwiślańska Spółka Energetyczna. Umowa na obsługę instalacji wewnętrznych została
wypowiedziana przez „Ekoterm” z zachowaniem terminu wypowiedzenia.
Radny Adam Rozmus zapytał czy podobnie będzie z obsługą kopalni „Ziemowit”.
Prezes Spółki „Ekoterm” odpowiedział, że na terenie kopalni „Ziemowit” dostawcą ciepła również jest
Nadwiślańska Spółka Energetyczna. Powiedział, że nie ma wiedzy nt. obsługi instalacji wewnętrznych.
Radna Natalia Grosman zapytała o majątek spółki, grunty oraz należności wobec wierzycieli.
Skarbnik Spółki „Ekoterm” przedstawił sytuację finansową przedsiębiorstwa na dzień 30 kwietnia br.
Wyjaśnił, że spółka dysponuje majątkiem trwałym ok. 400 tys. zł, należności wynoszą ok. 450 tys. zł,
do tego należy dodać środki pieniężne i zapasy. Całkowite aktywa wynoszą ok. 900 tys. zł,
a zobowiązania około 65 tys. zł.
Radna Natalia Grosman zapytała o grunty będące w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Skarbnik Spółki „Ekoterm” odpowiedział, że spółka posiada 2 działki. Przedstawił szczegóły
dot. posiadanych nieruchomości. Poinformował o dzierżawie wymiennikowni ciepła na jednej
z nieruchomości.
Radna Natalia Grosman zapytała kiedy padła propozycja podjęcia tego tematu na komisji.
Skarbnik Spółki „Ekoterm” odpowiedział, że około 2 tygodnie temu.
Radny Marcin Nyga zwrócił się o wyjaśnienie kwestii sformułowania tytułu uchwały oraz treści
§1 projektu uchwały.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że termin ten został zaciągnięty wprost z Kodeksu Spółek Handlowych.
Zapewnił, że projekt uchwały był konsultowany z kancelarią prawną.
Radny Edward Andrejczuk zapytał o pozostałych udziałowców.
Prezes Spółki „Ekoterm” odpowiedział na pytanie radnego informując o udziałowcach spółki.
Przewodniczący komisji zapytał o doprecyzowanie kwestii związanej z podziałem majątku pomiędzy
wspólników.
Skarbnik Spółki „Ekoterm” wyjaśnił zasady podziału majątku zlikwidowanej spółki.
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Burmistrz Miasta wypowiedział się nt. potrzeby szybkiego podjęcia uchwały oraz podziękował
zarządowi spółki za odpowiedzialne działanie.

Opinia 1
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
spółki działającej pod firmą „Ekoterm".
za – 11 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Ad 2
Temat dotyczący dofinansowanie zadań gminy Bieruń ze środków zewnętrznych w latach 2015-2019
przedstawił i omówił szczegółowo Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł.
Przewodniczący komisji przypomniał, że w obecnej perspektywie finansowej jesteśmy w trakcie
największej alokacji środków unijnych.
Radny Marcin Nyga zwrócił jest o informację, jak wśród rankingów w naszym województwie sytuuje
się Bieruń i na jakiej zasadzie tworzone są rankingi.
Przewodniczący komisji odpowiedział, że są to rankingi ogólnokrajowe przygotowane przez
ministerstwo. Ocena odbywa się nt. ilości złożonych projektów, ilości projektów, które uzyskały
dofinansowanie oraz przedsięwzięć, które najwięcej wnoszą do rozwoju województwa śląskiego.
Zapewnił, że może przygotować wyciąg z rankingów.
Radny Marcin Nyga zwrócił się o przekazanie informacji dot. rankingów wraz z materiałem zbiorczym
na sesję Rady Miejskiej.
Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania dokumentacji projektowych
na nową perspektywę finansową.
Zastępca Burmistrza odniósł się do poruszonej kwestii rankingów. Poinformował o planowanych
w najbliższym czasie projektach oraz najbliższych konkursach, w których będziemy ubiegać się
o pozyskanie środków.
Radna Natalia Grosman zapytała o przybliżone terminy realizacji: kompleksowej strategii
niskoemisyjnej, wynik oceny wniosku aplikacyjnego dot. zagospodarowania terenu Paciorkowców,
wniosek na opiekę dla dzieci do lat 3 oraz remont hali sportowej znajdującej się przy SP1.
Zastępca Burmistrza przedstawił szczegóły nt. stanu realizacji poszczególnych projektów.
Radny Henryk Mazgaj zapytał o boisko znajdujące się przy SP3 – czy dokumentacja jest na tyle
aktualna, że umożliwi staranie się o dofinansowanie i czy jest możliwość ubiegania się o środki na jego
sfinansowanie.
Zastępca Burmistrza zapewnił, że szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na sesji.
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Radna Maria Sitko zapytała o możliwość termomodernizacji pozostałych budynków.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że będziemy aplikować o termomodernizację 5 budynków:
− budynek przedszkola przy ul. Kamiennej,
− budynek tzw. Hamrowizny,
− budynek byłego przedszkola przy ul. Warszawskiej,
− budynek przy ul. Chemików 139,
− budynek byłego Gimnazjum nr 2.
Radny Sylwester Ficek zapytał do kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia dot. sali sportowej przy
SP1.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nie ma oficjalnej informacji nt. terminu pojawienia się wyników.
Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że wyniki mają pojawić się w miesiącu lipcu.
Radny Edward Andrejczuk zapytał o poprawę efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw
fotowoltaicznych – zapytał o termin realizacji projektu.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że wyniki konkursu powinny pojawić się na początku przyszłego
roku. Umowa powinna być podpisana wiosną przyszłego roku.
Przewodniczący komisji zapytał o projekt dot. II etapu tworzenia Centrum Przesiadkowego w części
starobieruńskiej oraz o przyczyny ubiegania się o dofinansowania na termomodernizację budynków
użyteczności publicznej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a nie dokumentacji
projektowych.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że opracowanie dokumentacji projektowej wynosi ponad rok.
Wniosek aplikacyjny mogliśmy wyłącznie oprzeć na postawie PFU. Poinformował o założeniach
dot. centrum przesiadkowego w części starobieruńskiej.

Stanowisko 1
Komisja Finansów pozytywnie ocenia realizację zadań Gminy Bieruń dofinansowanych ze środków
zewnętrznych w latach 2015-2019.
za – 11 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Ad 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania kolejnych projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Bieruń, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej Piotr Buchta.
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Przewodniczący komisji zapytał, czy projekt regulaminu musi być podjęty uchwałą.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że przepis stanowi, że to Rada Miejska dokonuje analizy i przedstawia
projekt, dlatego musi być to zrobione w formie uchwały.
Radny Marcin Nyga stwierdził, że pomimo późnego dostarczenia projektu uchwały, komisja powinna
go zaopiniować. Dodał, że po zapoznaniu się z regulaminem dodatkowe pytania mogą pojawić się
na sesji Rady Miejskiej.
Członek Zarządu Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Damian Blacha wyjaśnił
zmiany, które pojawiły się w projekcie regulaminu.
Radny Edward Andrejczuk zwrócił się o przesłanie treści starego regulaminu w wersji elektronicznej.

Opinia 1
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń, w celu przekazania
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
za – 8 głosów

przeciw – 3 głosy

wstrzym. – 0 głosów

Komisja większością głosów przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.

b) w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń,
na okres od dnia 28.06.2018 r. do dnia 20.06.2019 r.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.
Radny Henryk Mazgaj zapytał, czy mieszkańcy płacić będą stara taryfę, a resztę dopłacać będzie gmina.
Skarbnik Miasta odpowiedziała twierdząco.
Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, źe w treści uzasadnienia jest zawarta informacja o okresie
obowiązywania taryfy na okres 3 lat.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że w każdym z 3 kolejnych lat taryfa będzie inna. Wyjaśniła szczegóły
dot. projektu uchwały.
Radny Edward Andrejczuk zapytał na jakiej zasadzie została ustalona stawka w wysokości 7,01 zł.
Członek Zarządu Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Damian Blacha odpowiedział,
że po wystąpieniu do Wód Polskich z wnioskiem taryfowym została określona stawka wyłącznie
na gminę Bieruń. Taryfa jest kalkulowana na postawie kosztów spółki w 2017 roku. Do poniesionych
kosztów dodaje się koszty związane z amortyzacją środków trwałych przyjętych na majątek spółki,
przyjęte w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Poinformował
o dodatkowych opłatach wprowadzonych przez Wody Polskie.
Przewodniczący Komisji zapytał o wysokość opłaty.
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Członek Zarządu Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Damian Blacha odpowiedział,
że opłata wynosić będzie 65 tys zł.
Skarbnik Miasta powiedziała, że taryfa jest ustalona sztywno przez Wody Polskie. Spółka gminna nie
ma wypływu na jej wysokość.
Opinia 2
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń, na okres od dnia 28.06.2018 r. do dnia 20.06.2019 r.
za – 11 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.
c) w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Studium
Wykonalności dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138
połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim"
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.
Przewodniczący komisji zapytał o szanse na realizację zadania w najbliższym czasie.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że zadanie jest to realizowane – opracowane jest studium
wykonalności dla projektu rewitalizacji linii kolejowych. Przypomniał, że rzeczowe wykonanie zadania
leży po stronie PKP PLK.
Opinia 3
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Studium
Wykonalności dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia
Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim".
za – 11 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.

d) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin
Nyga. Sekretarz Miasta uzupełniła o informacje dot. dotychczasowego wynagrodzenia oraz
proponowanych zmian.

Radny Adam Rozmus zapytał, czy konsekwencją niepodjęcia uchwały będzie interwencja wojewody
oraz czy konsekwencją podjęcia uchwały będzie obniżenie wynagrodzenia innych pracowników
w ramach stosunku pracy.
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Sekretarz Miasta odpowiedziała, że zdania dot. konsekwencji są różne. W przypadku niepodjęcia
uchwały, Burmistrz Miasta może być narażony na zwrot wypłacanej części wynagrodzenia. Taka
sytuacja może grozić też dyscypliną finansów publicznych ze strony RIO. Natomiast w przypadku
wypłacania obniżonego wynagrodzenia, wątpliwości może mieć Państwowa Inspekcja Pracy.
Radny Adam Rozmus zapytał ponownie o wynagrodzenia pracowników.
Burmistrz Miasta powiedział, że zmiana wynagrodzenia jest zmianą polityczną i jeżeli nie będzie
to niezbędne, pracowników w urzędzie zmiany nie będą dotyczyć.
Radny Adam Rozmus wypowiedział swoje zdanie nt. zmiany wynagrodzenia burmistrza. Podsumował,
że działania ustawodawcy zmuszają Radę Miejską do bardzo niekomfortowej sytuacji.
Opinia 4
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia.
za – 4 głosów

przeciw – 2 głosy

wstrzym. – 5 głosów

Komisja większością głosów przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025
oraz w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.
Radna Natalia Grosman zapytała kiedy można spodziewać się środków na remont chodnika, a zarazem
przywrócenie zadania przy ul. Węglowej.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zgodnie z planem zamówień publicznych postępowania
są planowane na miesiąc lipiec. Poinformował, że jeszcze przed sesją rozważane będzie przeniesienie
środków.
Przewodniczący komisji zapytał o szczegóły dot. zakresu zadania pn.: energooszczędne oświetlenie
DK Gama, zwiększenia środków w kwocie 48 tys. zł oraz dodatek w wysokości 110 tys. zł
z tytułu dopłaty do ścieków.
Skarbnik Miasta odpowiedziała na pytanie dot. dopłaty do taryfy za ścieki.
Zastępca Burmistrza odnosząc się do oświetlenia przy DK Gama odpowiedział, że środki na zadanie
zostają przesuwane z oszczędności na oświetleniu, na osiedlach domków jednorodzinnych.
Poinformował o szczegółach dot. instalacji oświetlenia na poszczególnych budynkach.
Przewodniczący komisji zwrócił się o informacje dot. studium transportowego.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w związku z przejęciem zadania przez GZM, składka za studium
transportowe zostanie zwrócona w ramach refundacji. Studium obecnie jest opracowywane, czekamy
w tej chwili na wyniki badań.
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Skarbnik Miasta powiedziała, że kwota składki jest już wprowadzona do budżetu.
Opinia 5
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025.
za – 11 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Opinia 6
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia
na 2018 rok.
za – 11 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.
a) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia" Pani Ewie StachuraPordzik oraz w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Chórowi Polonia
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin
Nyga.
Opinia 7
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel
Miasta Bierunia" Pani Ewie Stachura-Pordzik.
za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

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

Opinia 8
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla
Miasta Bierunia” Chórowi Polonia.
za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

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

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.
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Radna Natalia Grosman zapytała o przyczyny zwiększenia wydatków o 135 tys. zł na zadanie
dot. budowy bocznej ul. Barańcowej.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest to częściowe zwiększenie, a sumarycznie kwota została
zwiększona o 200 tys. zł. Wyjaśnił, że za pierwotną kwotę udałoby się rozpocząć realizacji tego zadania.
Przybliżył szczegóły nt. wykonania niezbędnych prac przed przystąpieniem do remontu drogi.
Przewodniczący komisji zwrócił się o szczegółowe informacje dot. zwiększenia wydatków
na modernizację skateparku. Zapytał na co konkretnie zostaną przeznaczone środki.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że środki na modernizację skateparku zostaną zwiększone o kwotę
85 tys. zł.
Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że skatepark ma swoje lata - wymagał remontu oraz doinwestowania,
ponieważ jest jedynym takim miejscem w Bieruniu. BOSiR po konsultacji z użytkownikami wybrał dwa
nowe urządzenia. Przypomniał, że urządzenia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa.
Stanowisko 2
Komisja Finansów zapoznała się i pozytywnie opiniuje informację o bieżącej sytuacji finansowej gminy
oraz o zarządzeniach burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym.
za – 11 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.
W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Ad 5
Radny Edward Andrejczuk nawiązując do zmiany organizacji ruchu, zwrócił się o analizę sytuacji
na ul. Łysinowej oraz akcję informacyjną dot. parkingów.
Burmistrz Miasta poinformował radnego o podjętych działaniach oraz zapewnił o pojawieniu się
informacji nt. poruszonych kwestii na stronie internetowej oraz profili facebookowym.
Radna Maria Sitko zwróciła się z prośbą o odwodnienie drogi ul. Działkowców z uwagi na zalewanie
posesji mieszkańców.
Burmistrz Miasta zwrócił się o podanie, po posiedzeniu komisji, adresu oraz nazwiska właścicieli
nieruchomości.
Przewodniczący komisji zwróci się o informacje nt. złożonych projektów do Budżetu Obywatelskiego.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej poinformował o szczegółach nt. złożonych projektów
do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz zapewnił, ze więcej informacji pojawi się w najbliższym
wydaniu „Rodni”.
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Ad 5
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół nr 5/2018 z posiedzenia komisji, które odbyło
się w dniu 24.05.2018 r.:
za – 11 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
W głosowaniu brało udział 11 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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