
PROTOKÓŁ NR 6/2007 

z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji  
w dniu 24.05.2007 r. 

 
 
 
 
Obecni :  

Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). 

 
 
Porządek posiedzenia :  

22. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej gminy. 

23. Ocena dochodów i wydatków finansowych MOPS-u za rok 2006. 

24. Analiza efektów finansowych wynikających z członkostwa gminy                      

w stowarzyszeniach, fundacjach i spółkach.   

25. Sprawy bieżące. 

26. Przyjęcie Protokołu Nr 5/2007 z posiedzenia komisji w dniu 19.04.2007 r. 

 

 
       Przewodniczący komisji Jan Wieczorek przywitał Burmistrza Miasta, Zastępcę 

Burmistrza,  Skarbnika Miasta, Dyrektora MOPS oraz członków komisji. 

Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo i obecnych jest ponad 

50 % członków komisji, wobec tego może ona podejmować wiążące wnioski.  

Następnie przedstawił wyżej podany porządek posiedzenia, który został przyjęty 

jednogłośnie. 

 
 
 
Ad. 1  

Skarbnik Miasta Danuta Żerdka przedstawiła realizację budżetu gminy Bieruń na 

dzień 30.04.2007 r. według zestawienia tabelarycznego stanowiącego zał. nr 2 do 

protokołu.  
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Poinformowała m. in., że dochody budżetowe zostały wykonane w 34,39 %, wydatki 

ogółem w 27,89 %, w tym wydatki bieżące w 31,22 % a wydatki majątkowe                     

w 17,53 %. 

 Przedstawiła również informację o aktualnej sytuacji finansowej gminy na dzień 

24.05.2007 r. według załącznika. Podała stan środków na lokatach i rachunku 

bankowym gminy na oraz na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.  

Ponadto udzieliła szczegółowych odpowiedzi na pytania członków komisji. 

 
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła do wiadomości informację                    

o aktualnej sytuacji finansowej gminy. 

 

 

 
Ad. 2  

Przewodniczący komisji Jan Wieczorek poinformował, że członkowie komisji 
otrzymali informację o wykonaniu dochodów i wydatków w 2006 roku przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej ( zał. nr 3 do protokołu ). Następnie zwrócił się do 
Dyrektora Ośrodka o zreferowanie powyższego zagadnienia. 
 
Dyrektor MOPS Bogusława Miernik poinformowała, że w opracowanym materiale są 

wyszczególnione wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie 

narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki na zadania z zakresu 

opieki społecznej ( zadania zlecone realizowane ze środków Wojewody i zadania 

własne realizowane z budżetu gminy ), do których należą m. in. świadczenia rodzinne, 

pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i inne. 

W sposób syntetyczny omówiła wydatki związane z realizacją w/wym. zadań. 

Poinformowała, że dochody MOPS-u realizowane są w niewielkim zakresie, są to 

zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, 

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i inne. 
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Przewodniczący komisji Jan Wieczorek zapytał o przyczynę zwrotów nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek. Zapytał również ile wydawanych jest 

zasiłków konsumpcyjnych i czy nadal są sygnały o nierzetelnym wykorzystywaniu 

zasiłków pieniężnych,  

Przewodniczący Rady Henryk Skupień stwierdził, że Komisja Finansów powinna 

zaopiniować pkt 4 uchwały przygotowanej na najbliższą Sesję Rady w sprawie 

pomocy społecznej, który dotyczy uwzględniania w budżetach miasta środków 

finansowych umożliwiających budowę względnie pozyskiwanie budynków na cele 

mieszkań socjalnych i komunalnych, a także pkt 7 w/wym. uchwały, który dotyczy 

zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta w celu zaspokajania potrzeb 

dzieci z rodzin ubogich, w tym m.in. na dopłaty za pobyt w przedszkolu. 

 
Dyrektor MOPS Bogusława Miernik udzieliła szczegółowych odpowiedzi na pytania 

Przewodniczącego komisji oraz członków komisji. 

 

Komisja Finansów w podsumowaniu tematu przyjęła w wyniku głosowań 

jednogłośnie przy 11 głosach za, następujące wnioski : 

Wniosek 1 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjmuje do wiadomości informację                      

o wykonaniu dochodów i wydatków w 2006 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej bez uwag. 

Wniosek 2 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały                   

w sprawie realizacji wniosków wynikających ze „Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Bieruń”.  

 

 
Ad. 3 

Przewodniczący komisji Jan Wieczorek poinformował, że członkowie komisji 

otrzymali    „Analizę   efektów   finansowych   wynikających   z   członkostwa   gminy                       
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w fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach za 2006 r.” i zwrócił się o zgłaszanie 

ewentualnych uwag i pytań.  

 
Radny Przemysław Major zapytał jakie korzyści ma gmina z członkostwa                     

w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Uniwersytetu Śląskiego. 

Radny Jerzy Juda zapytał o działania Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, 

poruszył problem azbestu i zasygnalizował, że trzeba podjąć działania w zakresie 

pozyskania środków zewnętrznych na utylizację produktów azbestowych w gminie. 

Przewodniczący komisji Jan Wieczorek zgłosił pytania dotyczące działalności 

Bieruńskiej Spółki Wodnej oraz BPIK-u. 

 
Burmistrz Miasta udzielił szczegółowej odpowiedzi na pytanie dotyczące korzyści               

z członkostwa w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym i Stowarzyszeniu Przyjaciół 

UŚ, wyjaśnił skąd gmina posiada tak znaczną ilość udziałów w MPGO „Master”, 

poinformował o problemach Spółki „Ekoterm” oraz dochodach finansowych 

Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, które nie są zbyt wysokie. 

 
Zastępca Burmistrza Jan Podleśny poinformował, że gmina zabezpieczyła środki 

finansowe na transport i utylizację produktów azbestowych. Przyjęto taktykę, że po 

zakończeniu realizacji programu ograniczenia niskiej emisji środki na ten program 

zostaną przeznaczone na utylizację azbestu.  

 
Komisja Finansów przyjęła jednogłośnie przy 10 głosach za, następujący wniosek : 

Wniosek 3 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjmuje do wiadomości analizę efektów 

finansowych wynikających z członkostwa gminy w fundacjach, stowarzyszeniach, 

spółkach za 2006 r. i wnioskuje do Burmistrza by po rozliczeniu finansowym BFIG, 

BPIK, MPGO „Master” i innych przedstawić informację na Komisji Finansów. 
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Ad. 4 

1. Skarbnik Miasta omówiła zmiany w budżecie zgodnie z załącznikami do 

uchwały przygotowanej na najbliższą Sesję Rady.  

     Poinformowała o wysokości środków finansowych, które wpłynęły do budżetu oraz 

podała, na jakie zadania zostaną rozdysponowane. 

W czasie dyskusji, w której m. in. głos zabrali radni - Jerzy Juda, Przemysław 

Major, Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Wawrzyniak zaproponowano by : 

- w budżecie 2008 roku zaplanować znacznie wyższe środki na modernizację                  

i remonty dróg 

- zakończyć remont jednej drogi, a następnie remontować kolejną zgodnie                

z harmonogramem, a nie rozpoczynać „łatania” wszystkich, 

- sporządzić harmonogram robót drogowych ze wskazaniem priorytetów dróg 

przeznaczonych do modernizacji oraz dróg wymagających remontów 

cząstkowych. 

 
Komisja Finansów w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie przy 10 głosach 

za, następujący wniosek : 

Wniosek 4 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały                     

w sprawie zmian budżetu z uwagą by w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne 

gminne dopisać do wymienionych zadań „projekt budowlany”. 

 
 
2. Burmistrz Miasta przedstawił projekt zagospodarowania pomieszczeń Rady                 

i sali narad w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ul. Rynek 15. 

W czasie dyskusji zaproponowano by salę narad przystosować na liczbę               

21 radnych, wyposażyć m. in. w mównicę na uroczyste Sesje Rady, nagłośnienie, 

komputer ( laptop ), szeroki stół, wygodne krzesła. Wygospodarować 

pomieszczenie na szatnię dla radnych oraz jedno z pomieszczeń wyposażyć                      

w szafki dla radnych. 
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3. Skarbnik Miasta zwróciła się o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu z przeznaczeniem 

dla I Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Tychach na zakup kardiomonitora z opcją do defibrylacji    

i pulsoksymetrii. 

Wyjaśniła, że udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup 

aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Tychach musi być 

przeprowadzone poprzez Urząd Marszałkowski. 

Komisja Finansów w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie przy 9 głosach za, 

następujący wniosek : 

Wniosek 5 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały                

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu                      

z przeznaczeniem dla I Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Tychach na zakup kardiomonitora z opcją do defibrylacji                     

i pulsoksymetrii. 

 
4. Zastępca Burmistrza Jan Podleśny przedstawił do zaopiniowania projekt 

uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych                      

w Bieruniu. 

Poinformował, że jest to nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Bieruń od FSM 

Wytwórni Wyrobów Różnych S.A. w Likwidacji – Bielsko-Biała lokali 

mieszkalnych przy ul. Homera i Oświęcimskiej, wymienionych w zał. Nr 1 oraz 

infrastruktury osiedla zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną wymienionej w zał.            

Nr 2 do uchwały. Przypomniał, że w 2004 r. Rada podjęła uchwałę                      

w sprawie przejęcia dróg na osiedlu Homera. 

 
Komisja Finansów po dyskusji przyjęła w wyniku głosowania następujące  

wnioski :  
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Wniosek 6 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt                    

uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych                      

w Bieruniu 
( wniosek został przyjęty większością głosów przy 6 głosach za, 3 wstrzymujących ), 

 
 Wniosek 7 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji wnioskuje do Burmistrza aby w akcie 

notarialnym dotyczącym nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy 

Bieruń od FSM Wytwórni Wyrobów Różnych S.A. w Likwidacji – Bielsko-Biała 

uwzględnić sprawę zadłużenia, które nie może przejść na nowego właściciela 
( wniosek został przyjęty większością głosów przy 8 głosach za, 1  wstrzymującym ). 

 
 

5. Przewodniczący komisji Jan Wieczorek zwrócił się o zaopiniowanie projektów 

uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

które były szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Miejskiej : 

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie ul. Warszawskiej, Węglowej i ul. Mieszka I, 

Komisja Finansów przyjęła jednogłośnie przy 10 głosach za, następujący           

wniosek : 

Wniosek 8 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały                

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie ul. Warszawskiej, Węglowej i ul. Mieszka I, 

 
b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim,                      

ul. Wawelską i ul. Bohaterów Westerplatte, 
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Komisja Finansów przyjęła jednogłośnie przy 10 głosach za, następujący           

wniosek : 

Wniosek 9 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały              

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską                      

i ul. Bohaterów Westerplatte, 

 
c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie ul. Wita i ul. Chemików, 

Komisja Finansów przyjęła jednogłośnie przy 10 głosach za, następujący           

wniosek : 

Wniosek 10 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały                 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie ul. Wita i ul. Chemików, 

 
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego pomiędzy ulicami Kopcową, Słowackiego, Licealną, rzeką 

Mleczną, ul. Wylotową oraz Potokiem Stawowym. 

Radny Sylwester Ficek zgłosił wniosek dotyczący przełożenia uchwały na 

następną Sesję Rady, uzasadniając go jednocześnie. 

Komisja Finansów przystąpiła do głosowania za pozytywnym zaopiniowaniem 

powyższej uchwały, w wyniku którego oddano : 

2 głosy za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące 

Wobec powyższego Komisja Finansów przyjęła następujący wniosek :  

Wniosek 11 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji negatywnie opiniuje projekt uchwały                 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego pomiędzy ulicami Kopcową, Słowackiego, Licealną, rzeką 

Mleczną, ul. Wylotową oraz Potokiem Stawowym. 
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W ramach spraw bieżących :  

Przewodniczący komisji Jan Wieczorek zwrócił się o rozpoczęcie procedury                      

w zakresie zakupu budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 1 dla potrzeb gminy. 

 
Komisja Finansów po dyskusji przyjęła jednogłośnie przy 9 głosach za, następujący           

wniosek : 

Wniosek 12 

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji  wnioskuje do Burmistrza o podjęcie działań 

w zakresie możliwości nabycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Rynek 1 dla 

potrzeb gminy Bieruń. 

                

               

Ad. 5 

Protokół Nr 5/2007 z posiedzenia komisji w dniu 19.04.2007 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

 

Na tym protokół zakończono.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


