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PROTOKÓŁ NR 1/2021 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 21.01.2021 r. 

w trybie zdalnym  
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omawianie zakresu materiałów towarzyszących projektowaniu budżetu Miasta. 
2. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na 
realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 

3. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza  
w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 

4. Sprawy bieżące.  
5. Przyjęcie Protokołów nr: 11/2020 z posiedzenia komisji w dniu 10.12.2020 r.  
i 12/2020 z posiedzenia komisji w dniu 17.12.2020 r. 

 

 
Przewodniczący komisji Edward Andrejczuk otworzył posiedzenie Komisji Finansów, które  
w związku ze stanem epidemii oraz stosownie do zapisów art. 15 zzx ust. 3 ustawy  
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, posiedzenie komisji 
odbyło się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft 
Teams. 
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu eSesja stwierdził, że liczba zalogowanych 
do systemu radnych pozwala na prawomocne podejmowanie opinii, wniosków i stanowisk.  
Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu oraz zapytał czy wszyscy radni 
otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi 
do porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia.  
 

za - 10 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 
Ad 1 
 
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła wprowadziła do procedury planowania budżetu na kolejny 
rok budżetowy, która wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
z wyszczególnionymi terminami i składnikami planowania budżetu. 
 
W czasie szerokiej dyskusji, w której głos zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Agnieszka 
Demska-Furgał, Edward Andrejczuk, Natalia Grosman, Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła 
poruszono kwestie dotyczące między innymi: szczegółowości materiałów do projektu 
uchwały budżetowej; organizacji prac nad projektem budżetu; wprowadzenia zmian  
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w planach prac komisji w związku z omawianiem projektu budżetu; powołania zespołu 
roboczego do prac nad projektem budżetu.  
 
Na  zakończenie dyskusji członkowie komisji przegłosowali następujące stanowisko:  

Stanowisko  1 

Komisja Finansów powołuje zespół roboczy do spraw zmian w uchwale budżetowej 
w składzie: Skarbnik Miasta, Mecenas, radna Natalia Grosman, radny Edward Andrejczuk.  
 

za - 10 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosy 
 Stanowisko przyjęto jednogłośnie. 

 
Posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Świerkosz. 

Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych. 

 

Ad 2 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na 
realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 
 

Inspektor ds. społecznych Anna Mokry przedstawiła projekt uchwały.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji, komisja przystąpiła do głosowania projektu uchwały: 
 
Opinia 1 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania 
osób niepełnosprawnych. 
 

za – 9 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosy 
 Opinię przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad 3 

 

Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta, zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu  
w okresie międzysesyjnym oraz wpływ pandemii na budżet gminy szczegółowo przedstawiła 
Skarbnik Miasta.  
 
Głos dyskusji zabrał Przewodniczący komisji, który zapytał o środki uzyskane w ramach tarcz 
antykryzysowych, trybów konkursowych i terminów rozstrzygnięcia zadań 
współfinansowanych z tarcz, opłaty targowej. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następujące stanowisko: 
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Stanowisko 2 
Komisja Finansów zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową miasta oraz zarządzeniami 
Burmistrza Miasta w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym i pozytywnie je 
opiniuje. 
 

za - 9 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głos 
 Stanowisko przyjęto jednogłośnie.  

 
 
Ad 4 
 
Skarbnik Miasta poinformowała o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale 
budżetowej Miasta Bierunia na 2021 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta 
Bierunia wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 11/2020 z posiedzenia komisji  
w dniu 10.12.2020 r.  

 

za - 9 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 
 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 12/2020 z posiedzenia komisji  
w dniu 17.12.2020 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 
 


