PROTOKÓŁ NR 7/2019
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 22.08.2019 r.
w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu

Obecni:
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu).
Porządek posiedzenia:
1. Rynek pracy.
2. Realizacja wniosków komisji za II 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 6/2019 z posiedzenia komisji w dniu 19.06.2019 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
chwilowo nie pozwala na prawomocne podejmowanie opinii, wniosków i stanowisk. W związku
z powyższym opinie, wnioski i stanowiska będą podejmowane po przybyciu pozostałych radnych
i uzyskaniu wymaganego kworum. Zapytał radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.
Z uwagi na problemy techniczne głosowano ręcznie.
za – 5 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad 1
Do tematu Rynek Pracy szczegółowo wprowadziła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Katarzyna
Ptak.
Ok. 16:15 przybyła spóźniona radna Agnieszka Demska-Furgał.
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych.
W dyskusji udział wzięli radni: Natalia Grosman, Maria Sitko, Agnieszka Demska-Furgał, Edward
Andrejczuk oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Ćwiękała.
Poruszone zostały kwestie bezrobocia w powiecie bieruńsko-lędzińskim, zatrudniania cudzoziemców,
środków przeznaczonych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia oraz
kształcenia ustawicznego finansowych z Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleń, projektów
dotyczących aktywizacji zawodowej, sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy, problemu szkół
zawodowych, współpracy z przedsiębiorstwami, prac społecznie użytecznych.
Przewodniczący Komisji przedstawił problemy związane z zatrudnianiem cudzoziemców i czasu
wydawania dla nich zezwoleń.
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Dyrektor PUP poinformowała, iż wystąpiono do Ministerstwa z propozycją aby przenieś zadania
dotyczące wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pracę z poziomu województwa na poziom powiatu
i poprosiła aby lobbować ten pomysł oraz że Powiatowy Urząd Pracy przymierza się do otwarcia w tym
roku Punktu Informacyjnego Pracodawcy i Cudzoziemca.
Dyrektor PUP zwróciła również, uwagę że tak niskie bezrobocie tj. 2,5 % w naszym regionie jest
sytuacją bardzo niedobra i niebezpieczna dla gospodarki, ponieważ brakuje rąk do pracy, bezpiecznym
poziomem bezrobocia jest 5 %.
Ok 17:00 posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Świerkosz.
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko:
Stanowisko 1
Komisja Finansów zapoznała się z sytuacją na rynku pracy.

za - 5 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrz. - 0 głosów

nie głos. - 1 osoba

Stanowisko zostało przyjęte przy 5 głosach za.

Przewodniczący Komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji.
Przewodniczący Komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie.

Ad 2
Wiceburmistrz Sebastian Macioł poprosił, aby realizację wniosków Komisji Finansów za II kwartał
2019 r. dotyczącą analizy strategii, programów i planów realizowanych w mieście, przesunąć
na wrześniowe posiedzenie komisji, ponieważ 2 istotne dokumenty są korygowane i aktualizowane
tj. Koncepcja programowo- przestrzenna wskazująca docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej
w Bieruniu oraz Plan rozwoju sieci dróg gminnych.
Komisja wyraziła zgodę.
Ad 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania następujących projektów uchwał:
a) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia
Sekretarz Miasta poprosiła, aby wycofać z niniejszego posiedzenia komisji i przesunąć na wrześniowe
posiedzenie zaopiniowanie przedmiotowej uchwały, z uwagi na trwające konsultacje z organem
nadzoru oraz koniecznością przeanalizowania projektu uchwały pod kątem rozstrzygnięć nadzorczych,
które były wykonane dla innych gmin.
Po dyskusji, w której udział wzięli radni: Edward Andrejczuk, Natalia Grosman członkowie komisji
wyrazili zgodę na wycofanie projektu uchwały.
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b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025
c) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.
Po dyskusji, w której udział wzięli radni: Piotr Świerkosz, Edward Andrejczuk, członkowie komisji
przyjęli następujące opinie:

Opinia 1
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.

Opinia 2
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.

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.
Po dyskusji, w której udział wzięli radni: Agnieszka Demska-Furgał, Piotr Świerkosz, Edward
Andrejczuk, członkowie przyjęli następujące stanowisko:
Stanowisko 2
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.
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Ad 5
Radny Piotr Świerkosz zapytał, czy są znane wyniki i winowajca zanieczyszczenia rzeki Mlecznej, które
miało miejsce w wakacje.
Wiceburmistrz Miasta poinformował, że szczegółowo ta sprawa była przedstawiana na posiedzeniu
Komisji Bezpieczeństwa i jest w toku. Trwa zarówno śledztwo prowadzone przez Prokuraturę,
ponieważ ze strony Urzędu poszło zawiadomienie do Prokuratury o możliwości potencjalnego
popełnienia przestępstwa jak i wymieniana jest szczegółowa korespondencja z Wodami Polskimi.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy gmina ma już jakieś szacunki jak zmiany w ustawie dotyczącej
podatków tj. wprowadzeniem podatku zerowego dla osób do 26 roku życia i obniżeniem stawki
podatku z 18 % na 17 % odbiją się na wpływach PIT do budżetu miasta.
Skarbnik Miasta poinformowała, że do tej pory gmina nie otrzymała korekty z Ministerstwa Finansów
dotyczącej tego dochodu, urząd próbuje to skalkulować sam. Wystąpił do Urzędu Skarbowego z prośbą
o udzielenie informacji dotyczącej ilości złożonych deklaracji przez osoby w wieku do 26 roku życia,
jednakże informacja, która przyszła jest mała prawdopodobna i ponowiono wniosek. Informacja ma
być w przyszłym tygodniu.
Radna Agnieszka Demska-Furgał poprosiła w imieniu mieszkańców ul. Węglowej i Wspólnoty
mieszkaniowej aby rozważyć możliwość udrożnienia ruchu poprzez wyrysowania kopert w celu
zabezpieczenia swobodnego przejazdu śmieciarek, karetek i innych pojazdów uprzywilejowanych teren przy ul. Węglowej 258 a,b,c- ostatni budynek przy ul. Węglowej -droga od strony balkonowej
(droga podjazdowa pod stary parking przy ul. Węglowej). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc
parkingowych mieszkańcy parkują wzdłuż ulicy, czasami po jednej i drugiej stronie drogi, ograniczając
przejazd służb miejskich i pojazdów uprzywilejowanych co może stwarzać niebezpieczne sytuacje.
Wiceburmistrz Miasta poinformowała, że zna temat i rzeczywiście występuje problem z przejazdem
większych samochodów, jeśli ktoś źle zaparkuje.
Radna Agnieszka Demska-Furgał poprosiła również w imieniu mieszkańców i Wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Węglowej 37, aby rozeznać możliwość zamontowania progu zwalniającego
wzdłuż wiaty śmietnikowej przy Wspólnocie 37, z uwagi na rozpędzające się samochody. Droga
prostopadła jest drogą prowadzącą do szkoły dlatego wymaga dodatkowych elementów
bezpieczeństwa.
Wiceburmistrz Miasta poprosił o szczegółowe informacje na maila.

Ad 6
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 6/2019 z posiedzenia komisji, które
odbyło się w dniu 19.06.2019 r.
za – 5 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 1 głos

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
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