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PROTOKÓŁ NR 2/2020 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 20.02.2020 r. 

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Karta Mieszkańca Bierunia. 
2. Realizacja wniosków komisji za IV 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 1/2020 z posiedzenia komisji w dniu 23.01.2020 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 podejmowanie opinii, wniosków  
i stanowisk. Zapytał radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.  
 

za –  9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad 1 
 
Do tematu: Karta Mieszkańca Bierunia (czyt. dalej Karta) wprowadziła Inspektor ds. 
Społecznych Anna Mokry  
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Piotr Świerkosz, Agnieszka 
Demska-Furgał, Marcin Nyga, Jarosław Mokry, Natalia Grosman, Krystyna Wróbel poruszano 
między innymi kwestie: założeń do wprowadzenia Karty; kosztów i wariantów wdrożenia 
karty; opłat za wydanie Karty; pilotażowego wprowadzenia Karty na okres 1 roku; 
przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców gminy oraz analizy ekonomicznej przez BOK  
i BOSiR wprowadzenia Karty; Karty jako narzędzia podnoszącego atrakcyjność gminy; 
możliwości finansowania karty ze źródeł zewnętrznych; wprowadzenia w ramach karty ulg 
ogólnodostępnych; propozycji kryteriów do otrzymania Karty; poszerzenia zakresu analizy 
dotyczącej Karty o doświadczenia innych krajów. 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który wniósł o wytypowanie z członków komisji 
przedstawiciela do prac w zespole nad wprowadzeniem Karty Mieszkańca Bierunia. 
 
Przewodniczący komisji zaproponował kandydaturę radnej Agnieszki Demskiej-Furgał, 
natomiast Przewodniczący Rady kandydaturę radnej Natalii Grosman. Obie radne wyraziły 
zgodę do udziału w pracach zespołu.  
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Następnie Przewodniczący komisji zaproponował wniosek w sprawie Karty Mieszkańca 
Bierunia i poddał go pod dyskusję.  
 
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem  
Karty Mieszkańca Bierunia, z uwzględnieniem badań ankietowych wśród mieszkańców, analizy 
ekonomicznej podległych jednostek tj. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bieruński Ośrodek 
Kultury, Muzeum Miejskie (w organizacji) i przedstawienie wniosków prac na posiedzeniu 
komisji w miesiącu sierpniu.  
 
Głos w dyskusji nad wnioskiem zabrali Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady, który 
zaproponował zmianę terminu przedstawienia wniosków z prac zespołu ds. Karty Mieszkańca 
na posiedzeniu komisji w miesiącu czerwcu.  
 
Przewodniczący komisji, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, ponownie odczytał wniosek 

wraz z zaproponowaną zmianą i poddał go pod głosowanie: 

 
Wniosek 1  
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem  
Karty Mieszkańca Bierunia, z uwzględnieniem badań ankietowych wśród mieszkańców, analizy 
ekonomicznej podległych jednostek tj. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bieruński Ośrodek 
Kultury, Muzeum Miejskie (w organizacji) i przedstawienie wstępnych wyników prac na 
posiedzeniu komisji (w sprawach bieżących) w miesiącu czerwcu.  
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie.   
 
 
Ad 2 
 
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w temacie realizacji wniosków za IV kwartał 2019 r. 
 
Radny Jarosław Mokry zapytał o realizację wniosku dotyczącego Strategii rozwoju Miasta 
Bierunia.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że w chwili obecnej prowadzone jest rozpoznanie rynku  
w przedmiotowej sprawie. Dodał, że szczegółowych informacji na sesji udzieli Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, któremu bezpośrednio temat podlega.   
  
 
Ad 3 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zmiany uchwały dot. Programu "Aktywni Seniorzy 60+" 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Inspektor ds. Społecznych 
Anna Mokry.  
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Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Marcin Nyga,  
Piotr Świerkosz, Edward Andrejczuk, którzy poruszyli między innymi kwestie dotyczące: 
dublowania się udzielanych w ramach karty ulg i problemów z tym związanych; nowych 
rozwiązań dotyczących udzielania zniżek; zmiany zapisów regulaminu Programu „Aktywni 
Seniorzy 60+”.  
 
Szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na zadane w czasie dyskusji kwestie udzieli: Burmistrz 
Miasta, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Inspektor ds. Społecznych.   
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
 
Opinia 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. 
Programu "Aktywni Seniorzy 60+".  
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

(Komisja przyjęła opinię większością głosów).  
 
 

b) w sprawie zmiany uchwały dot. programu "Rodzina Trzy Plus" 
 
Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry wprowadziła do projektu uchwały.   
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli Burmistrz Miasta oraz radni: Natalia Grosman, Marcin 
Nyga, Edward Andrejczuk poruszono sprawy dotyczące między innymi: zmiany zniżek oraz 
usług obowiązujących w ramach Karty Rodzina Trzy Plus; cenników usług na obiektach 
sportowych BOSiR; dublowania się zniżek i problemów z tym związanych;  zmiany zapisów 
dotyczących regulaminu Programu „Rodzina Trzy Plus”.  
 
Szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na zadane w czasie dyskusji kwestie udzielił Dyrektor  
Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
 
Ponadto Przewodniczący Rady zaproponował wniosek w sprawie cenników na obiekty 
Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który następnie został przegłosowany.  
 
 
Wniosek 2 
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta o przedstawienie w materiałach pisemnych 
zmian w cennikach usług na obiekty Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
 

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

(Komisja przyjęła wniosek większością głosów)   
 
Następnie Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.   
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Opinia 2  

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. 
programu "Rodzina Trzy Plus". 
 

 za – 8 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 0 głosów 

(Komisja przyjęła opinię większością głosów).  
 

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na 
terenie miasta Bierunia" etap IX. 

 
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.   
 
Głos w dyskusji nad projektem uchwały zabrali radni: Agnieszka Demska-Furgał, Marcin Nyga, 
Jarosław Mokry, Krystyna Wróbel, którzy poruszyli następujące kwestie: ilości gospodarstw 
domowych objętych wsparciem w ramach programu; regulaminu i wstępnych założeniach do 
nowej edycji Programu; braku konkurencyjności pomiędzy realizującymi zlecenia w programie; 
wymiany kotła gazowego na gazowy; programu STOP SMOG.  
 
Burmistrz Miasta udzielił szczegółowych odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji kwestie 
oraz zwrócił się o przesłanie na piśmie szczegółowych pytań w sprawie programu STOP SMOG.   
 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przedmiotową 
uchwałę: 

Opinia 3  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 
realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap IX. 
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy 

(Komisja przyjęła opinię większością głosów).  
 

 
d) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok 

 
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.   
 
Do zakończonej dyskusji, w której głos zabrali Burmistrz Miasta oraz radna Maria Sitko, 
komisja zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Opinia 4 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bierunia na 2020 rok. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie).  
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e) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bierunia 

 
Przewodniczący Rady Marcin Nyga oraz Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga przedstawili projekt 
uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  
 
Następnie Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w temacie projektu uchwały, w której 
głos zabrali radni Piotr Świerkosz i Agnieszka Demska-Furgał.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący komisji poddał przedmiotowy 
projekt pod głosowanie.  
 
Opinia 5  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Bierunia. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie).  
 
 
Ad 4 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian 
budżetu w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta. 
 
Posiedzenie komisji opuścił radny Stanisław Jurecki.  
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych.  
 
Po zakończeniu dyskusji, w której głos zabrali radni: Jarosław Mokry, Marcin Nyga, komisja 
przyjęła stanowisko.   
 
 
Stanowisko 1 
Komisja Finansów zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową oraz zarządzeniami Burmistrza 
Miasta i pozytywnie je opiniuje. 
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głos 
 

wstrz. – 0 głos 
 

nie głos. – 1 osoba 

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
Radny Stanisław Jurecki wrócił na posiedzenie komisji.  
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych. 
 
Ad 5  
 
Radny Piotr Świerkosz zapytał, kiedy będzie można spodziewać się informacji w sprawie 
oszczędności na zadaniu dotyczącym zimowego utrzymania, w związku z ciepłą zimą. 
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Burmistrz Miasta poinformował, że utrzymanie zimowe obejmuje 2 okresy na przełomie roku 
tj. od stycznia do miesięcy wiosennych oraz okres miesięcy jesiennych do końca grudnia. Jest 
to nieprzewidywalne, dlatego dopiero na koniec roku będzie wiadomo, jakie tak naprawdę 
środki będą niezbędne do wykorzystania. 
 
Radna Krystyna Wróbel wniosła o wystąpienie do GDDKiA z prośba o naprawę dużego ubytku 
w asfalcie, na wjeździe przed rondem, w kierunku Bierunia Starego po prawej stronie. 
 
Radny Jarosław Mokry zapytał, czy jest już odpowiedź od PKP w sprawie remontu przejazdu 
kolejowego - pękniętej płyty na ul. Wawelskiej. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że radny otrzyma informację na sesji i poprosił, aby w miarę 
możliwości na komisjach branżowych poruszać sprawy, które dotyczą danej komisji. 
 
Radna Maria Sitko zabrała głos w sprawie zadania i ewentualnych oszczędności na zadaniu 
dotyczącym zimowego utrzymania.   
 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 1/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 23.01.2020 r. 
 

za - 9 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 (Protokół został przyjęty jednogłośnie).  

 
 
 
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Anna Wilk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów 
  

 
Edward Andrejczuk 
 
 


