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PROTOKÓŁ NR 2/2022 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 17.02.2022 r. 

w trybie zdalnym  

 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Współpraca zagraniczna. 

2. Realizacja wniosków za IV kwartał 2021 r.  

3. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 

2023, 

b) w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaków - ratowników ochotniczych straży pożarnych 

w Bieruniu, 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027, 

d) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok. 

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 1/2022 z posiedzenia Komisji Finansów z dnia 20.01.2022 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. 
Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu. Na podstawie informacji uzyskanej  
z systemu eSesja stwierdził, że liczba zalogowanych do systemu radnych pozwala na prawomocne 
podejmowanie opinii, wniosków i stanowisk.  Zapytał czy wszyscy radni otrzymali zawiadomienie wraz 
z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i  czy wnoszą uwagi do porządku posiedzenia. 
 
Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji przeszedł do merytorycznych punktów posiedzenia.  
 
Ad 1 
Współpracę zagraniczną omówiła Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Magdalena Kutynia.  
W czasie dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji, który zapytał czy miasto planuje zaprosić 
delegacje z miast partnerskich.  
Odpowiedzi na poruszone kwestie udzieliła Naczelnik Wydziału Promocji Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

Opinia 1 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje stan aktualnej współpracy i zamierzenia w zakresie współpracy 
z miastami zagranicznymi. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
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Ad 2 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 2 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje stan realizacji wniosków Komisji z IV kwartału 2021 roku. 

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

Opinia przyjęta większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymującym się. 
 
Do posiedzenia dołączyła radna Barbara Panek-Bryła.  
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych. 
 
Ad 3 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2023 
 
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Promocji Miasta.  
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Stanisław Jurecki, Natalia Grosman oraz Przewodniczący 
Komisji poruszono kwestie dotyczące m.in.: określenia wieku mieszkańca, od którego można głosować 
na wniosek w Budżecie Obywatelskim oraz wniosku, aby wybrać dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej 
do zespołu wybierającego wnioski do Budżetu Zielonego. 
Odpowiedzi na poruszone kwestie udzieliła Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Magdalena Kutynia 
oraz Przewodniczący Rady. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujący wniosek: 
 
Wniosek 1 
Komisja Finansów wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby na najbliższym posiedzeniu 
wybrać dwóch członków spośród Radnych do zespołu oceniającego wnioski do Zielonego Budżetu. 

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

Wniosek przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 

b) w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaków - ratowników ochotniczych straży pożarnych 
w Bieruniu 
 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar 
Prietz.  
W czasie dyskusji, w której głos zabrali Przewodniczący Komisji oraz radna Natalia Grosman poruszono 
kwestie dotyczące m.in.: uwględnienia nowej stawki w kwocie zarezerwowanej w bieżącym budżecie; 
kwoty zrealizowanej w roku ubiegłym; refundacji godzin dla bieruńskich strażaków ze strony władz 
Lędzin; górnej kwoty, do której ekwiwalent może być podniesiony; stawek ekwiwalentu w okolicznych 
miejscowościach. 
Odpowiedzi na poruszone kwestie udzielili Skarbnik Miasta Dorota Przybyła oraz Naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania. 
 
Do posiedzenia Komisji dołączyła radna Agnieszka Demska-Furgał. 
Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 
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Opinia 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu dla strażaków – 
ratowników ochotniczych straży pożarnych w Bieruniu. 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 
d) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta.  
 
W czasie dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji, który poruszył kwestie dotyczące m.in. kwoty 
odszkodowania za pożar hali sportowej. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie:  
 
Opinia 2 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027. 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
Opinia 3 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 
2022 rok. 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 

Przewodniczący Komisji powrócił do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2023 i poddał pod głosowanie: 

  

Opinia 4 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2023 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 

Ad 3 

Bieżącą sytuację finansową miasta, zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie 

międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta.  

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 5 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje bieżącą sytuację finansową miasta oraz zarządzenia Burmistrza 
w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za.   
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Ad 4 
W tym punkcie posiedzenia jako pierwsza zgłosiła się radna Barbara Panek-Bryła, która zapytała jakie 
zadania nie dostały dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kiedy należy 
spodziewać się rozstrzygnięcia wniosków do Polskiego Ładu. 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Zastępca Burmistrza. 
Następnie głos zabrała radna Maria Sitko, która poprosiła o remont drogi bocznej ulicy Zarzyny. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że ta droga została zgłoszona w ramach remontów bieżących. 
Następnie poinformował o szkodach na ulicy Chemików, spowodowanych wiatrem. 
 
Ad 5 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 1/2022 z posiedzenia Komisji Finansów, 
które odbyło się w dniu 20.01.2022 r. 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
Przewodniczący Komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Justyna Kasperczyk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów 
  

 
Edward Andrejczuk 


