PROTOKÓŁ NR 6/2010
z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji
w dniu 17.06.2010 r.

Obecni :
Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ).
Porządek posiedzenia :
1. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej gminy.
2. Tereny zielone i rekreacyjne.
3. Założenia do strategii rozwoju miasta.
4. Formowanie wniosków wynikających z powodzi.
5. Sprawy bieżące.
6. Przyjęcie Protokołu Nr 5/2010 z posiedzenia komisji w dniu 24.05.2010 r.

Przewodniczący komisji Jan Wieczorek przywitał zaproszonych Gości :
dr Bogumiła Szczupaka - wykonawcę Strategii Rozwoju Miasta Bierunia na lata
2010 – 2020 i Naczelnika Wydziału GPN Krystynę Trzońską, a następnie Skarbnika
Miasta 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 proponując wprowadzenie
zmiany polegającej na omówieniu w pierwszej kolejności założeń do strategii rozwoju
miasta, a następnie pozostałych punktów porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia wraz z przegłosowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Dr Bogumił Szczupak przedstawił informację dotyczącą aktualnego stanu
opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bierunia na lata 2010 – 2020.
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Poinformował m. in., że jest opracowana I wersja projektu strategii, która wymaga
dokonania weryfikacji przez radnych. Zasygnalizował, że uruchomiono procedurę
prawną w zakresie oddziaływania strategii na środowisko. Na spotkaniu komitetu
sterującego wyjaśniono strukturę dokumentu, stwierdzono, że należy dążyć do
syntetycznego ujęcia rozstrzygnięć strategicznych. Zaproponował tok postępowania
wg harmonogramu prac, tzn.w m-cu lipcu br. uchwalenie tego dokumentu. Stwierdził,
że do tego czasu można jeszcze udoskonalić dokument poprzez wprowadzanie
poprawek. Poinformował, że najistotniejszą częścią dokumentu jest :
I – wizja rozwoju miasta,
II – rekomendacje strategiczne ( cele –przedsięwzięcia strategiczne ).
Koncepcja rozwoju miasta zakłada trzy osie : konsolidacji, równoważenia, wzrostu.
Przedstawił najistotniejsze cechy jakie miasto posiadałoby w 2020 roku, a mianowicie:
miasto zielone czyli eksponowanie szczególnych walorów przyrodniczych, oszczędne
gospodarowanie zasobami naturalnymi, mądry wzrost gospodarczy, zintegrowany
system transportowy, dziedzictwo kulturowe i inne.
Ponadto udzielił szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień na pytania radnych : Jerzego
Judy, Jana Knopka, Przewodniczącego Rady Henryka Skupienia.
W podsumowaniu tematu ustalono, że :
Radni zgłoszą do dnia 9 lipca br. uwagi na piśmie do projektu „Strategii rozwoju
miasta na lata 2010 – 2020”.
Komitet sterujący do dnia 15 lipca br. przygotuje ostateczne brzmienie projektu
Strategii.

Ad. 1
Skarbnik Miasta Danuta Żerdka omówiła realizację budżetu gminy Bieruń na dzień
31.05.2010 r. według zestawienia tabelarycznego stanowiącego zał. nr 2 do protokołu.
Poinformowała, że dochody budżetowe zostały wykonane w 43,06% czyli
powyżej wskaźnika upływu czasu, który wynosi 41,67 %, wydatki ogółem w 30,62 %,
w tym wydatki bieżące w 34,92 %, a wydatki majątkowe w 22,27 %.
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Zasygnalizowała, że pożyczka jest spłacana w transzach zgodnie z harmonogramem.
Następnie poinformowała o wysokości środków na lokatach i rachunku bankowym
gminy na dzień 17.06.2010 r. według dodatkowego zestawienia. Podała wysokość
środków, jakie gmina poniesie do końca m-ca czerwca z tytułu zapłacenia faktur,
spłaty pożyczek i kredytów, przekazania środków finansowych jednostkom
budżetowym gminy zgodnie z zapotrzebowaniem. Poinformowała, że po oszacowaniu
liczby poszkodowanych w powodzi gmina musi zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego
środki w wysokości 2.880.000,- zł.
Ponadto udzieliła szczegółowych odpowiedzi na pytania zgłoszone przez radnych :
Andrzeja Barona, Jana Knopka, Andrzeja Bibrzyckiego, Czesława Matyjasika,
Leszka Kryczka, które dotyczyły m. in. realizacji uchwały w sprawie opłaty od
posiadania psów, zwolnień z podatku od nieruchomości osoby, które zostały dotknięte
powodzią.
W podsumowaniu dyskusji Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji :
-

ustaliła, że Burmistrz Miasta przedstawi aktualną sytuację dotyczącą
egzekwowania uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów,

-

przyjęła następujące wnioski :

Wniosek 1
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji zwraca się do Burmistrza o ponowne
poinformowanie mieszkańców poprzez prasę, ulotki, informację na stronie
internetowej Urzędu Miasta, o obowiązkach wynikających z uchwały w sprawie
opłaty od posiadania psów
( wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 7 głosach za )

Wniosek 2
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła do wiadomości aktualną sytuację
finansową gminy Bieruń na dzień 31.05.2010 r.
( wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 7 głosach za )
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Ad. 2
Przewodniczący Komisji Finansów Jan Wieczorek poinformował, że temat
dotyczących terenów zielonych i rekreacyjnych w mieście był szeroko omówiony
i przedyskutowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej.
Zwrócił się do Przewodniczącego tej komisji o przedstawienie wniosków
w powyższym zakresie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej Andrzej Bibrzycki poinformował, że
komisja przyjęła 3 wnioski o następującej treści :
Komisja Gospodarki Miejskiej wnioskuje do Burmistrza oraz Komisji Finansów,
Rozwoju i Promocji o sukcesywne ujmowanie w budżetach każdego roku
w planach inwestycyjnych zadań związanych z realizacją terenów zielonych
i rekreacyjnych zapisanych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
(wniosek został przyjęty większością głosów, przy 11 głosach za, 1 przeciw)

Komisja Gospodarki Miejskiej
na terenie gminy Bieruń.

wnioskuje

o

zwiększenie

nasadzeń

drzew

(wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 12 głosach za)

Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała podsumowanie zawarte
w „Informacji Wydziału GPN dotyczącej terenów zielonych i rekreacyjnych
w mieście” w brzmieniu:
„Obecnie trwają prace nad aktualizacją studium. Z uwagi na:
- decyzje podjęte w kwestii dopuszczenia określonych terenów zielonych
do zabudowy (np. ul. Kopańska),
- konieczność uwzględnienia skutków eksploatacji górniczej, będących następstwem
wykonywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego do roku 2030, uzyskanej
przez Kompanię Węglową S.A.,
- wydarzenia związane z powodzią (tereny Bijasowic oraz w rejonie
ul. Hodowlanej – np. rozważenie możliwości budowy zbiorników o funkcji
rekreacyjnej, zachowanie części terenu w formie parku naturalistycznego),
oraz mając na uwadze konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia,
niezbędnym będzie zweryfikowanie zawartych w Studium i planach miejscowych,
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terenów rekreacyjnych – zarówno pod względem ich zasięgu jak sposobu
zagospodarowania. Ponownej analizy winny być poddane wszelkiego rodzaju strefy
ochrony konserwatorskiej. Uszczegółowienia i dopracowania wymagają również trasy
rowerowe, zwłaszcza w zakresie urealnienia ich wzajemnych powiązań.”
(wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 12 głosach za)

Przewodniczący Komisji Finansów Jan Wieczorek zaproponował by zaakceptować
powyższe wnioski.
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła większością głosów przy 6 głosach
za, 1 wstrzymującym, następujący wniosek :
Wniosek 3
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji akceptuje wnioski wypracowane i przyjęte na
Komisji Gospodarki Miejskiej w zakresie terenów zielonych i rekreacyjnych
w mieście

Ad. 4
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji w temacie dotyczącym wniosków
wynikających z powodzi przyjęła jednogłośnie przy 7 głosach za, następujący
wniosek :
Wniosek 4
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji proponuje następujące wnioski wynikające
z powodzi :
1)

dokonać weryfikacji terenów budowlanych w aspekcie istniejących
i przewidywanych skutków osiadań wynikających z eksploatacji górniczej,

2)

rozstrzygnąć sprawę budynków przy ul. Hodowlanej – budowa nowych
obiektów,

3)

obwałować obszar Łęgu celem zabezpieczenia istniejących terenów
zabudowanych,
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4)

rozwiązać sprawę zalewania drogi ul. Chemików pod wiaduktem kolejowym,

5)

odtworzyć rów łączący rzekę Mleczną z Potokiem Stawowym przed Starówką
na wysokości ul. Wylotowej i Grobli wraz ze śluzą w wale,

6)

dokonać podniesienia drogi ul. Turystycznej na wysokości Derówki,

7)

dokonać podniesienia drogi ul. Lędzińskiej na wysokości Rudnika,

8)

wybudować zbiorniki retencyjne i poldery na terenach zalewowych,

9)

opracować i wdrożyć system alarmowania mieszkańców w przypadku
zagrożeń,

10) opracować nowe miejsca i sposoby działania sztabów powodziowych,
11) powołać Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Bieruniu,
12) zweryfikować regulaminy
powodziowych,

i

13) usytuować magazyny sprzętu
niezagrożonych zalaniem,

instrukcje

dotyczące

przeciwpowodziowego

pracy
w

sztabów
miejscach

14) rozwiązać sprawę obniżenia terenów za Groblą ul. Chemików i rozpatrzyć
sprawę ewentualnego zagrożenia kościółka Św. Walentego.

Ad. 5
1. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji zaopiniowała projekty następujących
uchwał, które zostały przygotowane na najbliższą Sesję Rady :
a) w sprawie zmian budżetu,
Skarbnik Miasta omówiła zmiany w budżecie zgodnie z 3-ma załącznikami oraz
uzasadnieniem do projektu uchwały.
Komisja Finansów przyjęła jednogłośnie przy 7 głosach za, następujący wniosek :
Wniosek 5
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu
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b) w sprawie ustalenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności
lub

rozkładania

cywilnoprawnym

na

raty

spłat

przypadających

należności
gminie

pieniężnych

Bieruń

oraz

o

charakterze

jej

jednostkom

organizacyjnym,
Skarbnik Miasta poinformowała, że zmieniła się ustawa o finansach publicznych
i trzeba dostosować uchwałę do obowiązujących nowych przepisów prawnych.
Komisja

Finansów

przyjęła

większością

głosów

przy

6

głosach

za,

1 wstrzymującym, następujący wniosek :
Wniosek 6
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie ustalenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności
lub

rozkładania

cywilnoprawnym

na

raty

spłat

przypadających

należności
gminie

pieniężnych

Bieruń

oraz

o

charakterze

jej

jednostkom

organizacyjnym
c) w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością
Gminy Bieruń położonego w Bieruniu na okres 3 lat,
Komisja Finansów po wyjaśnieniach przyjęła jednogłośnie przy 7 głosach za,
następujący wniosek:
Wniosek 7
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością
Gminy Bieruń położonego w Bieruniu na okres 3 lat

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
położonego przy ul. Chemików 37 w Bieruniu,
Przewodniczący Komisji Oświaty Leszek Kryczek wyjaśnił szczegółowo powyższą
sprawę i poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Komisja Finansów po dyskusji przyjęła następujące wnioski :
Wniosek 8
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
położonego przy ul. Chemików 37 w Bieruniu
( wniosek został przyjęty większością głosów przy 4 głosach za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących )

Wniosek 9
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji równocześnie zwraca się
do Burmistrza o bezwzględne zachowanie ciągłości usług medycznych
( wniosek został przyjęty większością głosów przy 5 głosach za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących)

e) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Bieruń – na okres 10 lat i zwraca się
do Burmistrza o przedstawienie projektów umów dzierżawy z poszczególnymi
NZOZ-ami w Bieruniu.
Skarbnik

Miasta poinformowała, że dotychczasowe umowy dzierżawne

z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej działającymi na terenie gminy, na
najem obiektów i wyposażenia będącego własnością gminy zostały podpisane
przez gminę Bieruń na okres 10 lat. W bieżącym roku upływają terminy podpisania
tych umów i zmieniają się stawki dzierżawne ( 4,88 zł/m2 i 1,22 zł/m2 – piwnice ).
W czasie dyskusji na powyższy temat, w której głos zabrali radni : Andrzej
Bibrzycki, Andrzej Baron, Leszek Kryczek, Przewodniczący komisji Jan
Wieczorek :
-

zaproponowano by Komisja Finansów i Komisja Gospodarki Miejskiej
zapoznały się z treścią nowych umów dzierżawnych z NZOZ-ami,

-

stwierdzono, że podpisanie umów z NZOZ-ami na 10 lat jest zbyt długim
okresem czasu, powoduje stagnację w działalności ośrodków zdrowia, nie
ma konkurencji,

-

zaproponowano by skrócić okres podpisania umów do 5 lat,
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-

stwierdzono konieczność obsługi medycznej w dni wolne od pracy przez
jednostkę w Lędzinach,

-

uwypuklono sprawę pozamykanych ośrodków zdrowia w godzinach
popołudniowych,

-

zwrócono uwagę na obsługę górników poza kolejnością podczas badań
kontrolnych.

Komisja Finansów po dyskusji przyjęła większością głosów przy 5 głosach za,
3 wstrzymujących, następujący wniosek :
Wniosek 10
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Bieruń – na okres 5 lat i zwraca się
do Burmistrza o przedstawienie projektów umów dzierżawy z poszczególnymi
NZOZ-ami w Bieruniu
2. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji rozpatrzyła pismo Towarzystwa
Turystyki Aktywnej w Bieruniu w sprawie możliwości używania herbu miasta
Bierunia dla celów promocyjnych.
Komisja Finansów po dyskusji przyjęła jednogłośnie przy 7 głosach za,
następujący wniosek :
Wniosek 11
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała pismo
Towarzystwa Turystyki Aktywnej w Bieruniu w sprawie możliwości używania
herbu miasta Bierunia dla celów promocyjnych
3. Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji zaopiniowała projekty kolejnych uchwał
przygotowanych na najbliższą Sesję Rady :
a) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Norbertowi
Jarominowi,
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Komisja Finansów po dyskusji przyjęła większością głosów przy 6 głosach za,
1 wstrzymującym, następujący wniosek :
Wniosek 12
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Norbertowi
Jarominowi
b) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Jerzemu
Barcikowi,
Komisja Finansów po dyskusji przyjęła większością głosów przy 4 głosach za,
2 wstrzymujących, następujący wniosek :
Wniosek 13
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Jerzemu
Barcikowi
c) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Pani Marii Surma
Mazurkiewicz
Komisja Finansów przyjęła jednogłośnie przy 7 głosach za, następujący wniosek :
Wniosek 14
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Pani SurmaMazurkiewicz
Ad. 5
Protokół Nr 5/2010 z posiedzenia komisji w dniu 24.05.2010 r. został przyjęty
jednogłośnie przy 7 głosach za.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Elżbieta Dukat

