
 

1 

 

PROTOKÓŁ NR 3/2019 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 21.03.2019 r. 

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Aplikowanie o środki zewnętrzne w roku 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 2/2019  z posiedzenia komisji w dniu 21.02.2019 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 obradowanie. Zapytał radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia: 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Do tematu aplikowania o środki zewnętrzne w roku 2019 r. wprowadziła Kierownik Biura Funduszy 
Zewnętrznych Małgorzata Knopik.   
 
O godz. 16.15 przyszła spóźniona radna Barbara Panek-Bryła.  
 
W dyskusji udział wzięli radni: Natalia Grosman, Agnieszka Demska-Furgał, Maria Sitko, Barbara Panek-
Bryła, Jarosław Mokry, Krystyna Wróbel, Stanisław Jurecki oraz Edward Andrejczuk.  
Poruszone zostały kwestie związane z modernizacją boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3, budową drogi 
wewnętrznej na ul. Węglowej, realizacją budowy ścieżki rowerowej na ul. Kościelnej-Baryki, 
rekultywacją terenów zdegradowanych, budową drugi ul. Łysinowej/Marcina, wymianą źródeł ciepła 
w budynku „Hamrowizny”, dokończeniem remontu ul. Granitowej, budową efektywnego 
energetycznie oświetlenia oraz budową ścieżki rowerowej od ul. Serdecznej do os. Homera. 
  
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Finansów zapoznała się ze stanem prac nad aplikowaniem o środki zewnętrzne w roku 2019 
i pozytywnie je opiniuje. 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
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Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu. 
 
 
Ad 2 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania następujących projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawił Naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej Adam Kondla.  

 
W dyskusji udział wzięli radni: Agnieszka Demska-Furgał, Barbara Panek-Bryła oraz Edward Andrejczuk. 
Radni zgłosili propozycję zmian do projektu uchwały oraz dopytali o szczegóły związane z planowaniem 
Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.  
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
 
Opinia 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia. 
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

 
Komisja większością głosów przyjęła opinię.  
 
 

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 oraz w sprawie 
zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok 
 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota 
Przybyła.  

 
Radny Edward Andrejczuk zapytał o planowany poziom wolnych środków w budżecie miasta.  
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące opinie: 
 
Opinia 2 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2019-2025. 
 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

 
Komisja większością głosów przyjęła opinię.  
 
 
Opinia 3 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia 
na 2019 rok. 
 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

 
Komisja większością głosów przyjęła opinię.  
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c) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki 
na terenie Gminy Bieruń 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota 
Przybyła.   

 
W dyskusji udział wzięli radni: Piotr Świerkosz, Natalia Grosman oraz Edward Andrejczuk.  
Radni zadali pytania dotyczące ilości dzieci spoza Bierunia otrzymujących dotację, warunków, 
na podstawie których  zawierane jest porozumienie, czynnikach decydujących o fakcie udzielenia 
dotacji dla dzieci spoza Bierunia oraz czy nasza gmina ma zawarte porozumienia w takim zakresie 
z innymi gminami.   
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 
 
Opinia 4 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dotacji 
dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń. 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
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. 
 
W dyskusji udział wzięli radni: Natalia Grosman, Edward Andrejczuk, Piotr Świerkosz, Agnieszka 
Demska-Furgał oraz Barbara Panek-Bryła. Skarbnik Miasta poinformowała o wysokich kosztach 
na świadczenie usług prawnych na 2019 rok w związku ze zwiększoną ilością wniosków o dostęp 
do informacji publicznej. 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 3 
Komisja Finansów zapoznała się z informacją o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz 
o zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 4 
 
Radni nie zgłosili spraw bieżących. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 2/2019  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 21.02.2019 r. 
 



 

4 

 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy 

 
Protokół został przyjęty większością głosów, bez uwag. 
 
 
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   
 
 
 

Edward Andrejczuk 


