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PROTOKÓŁ NR 10/2022 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 17.11.2022 r. 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Podatki i opłaty lokalne na 2023 rok. 

3. Realizacja wniosków Komisji za III kwartał 2022. 

4. Plan Pracy Komisji Finansów na rok 2023. 

5. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027, 
b) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok, 
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia  

z tego podatku w 2023 r., 
d) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023, 
e) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 

zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności 
dla inkasentów w 2023 r. 

f) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia zwrotu 
kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodzin do placówek 
oświatowych. 

6. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza  

               w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 

      7.  Sprawy bieżące. 

      8. Przyjęcie Protokołu nr 9/2022 z posiedzenia Komisji Finansów z dnia 20.10.2022 r. 

 
Ad 1 
Przewodniczący Komisji Edward Andrejczuk otworzył posiedzenie Komisji i przywitał zaproszonych 

Gości oraz członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba obecnych na sali radnych 

pozwala na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie wniosków. Zapytał czy wszyscy radni 

otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi  

do porządku posiedzenia. 

 

Ad 2 

Z tematem głównym związane są poniższe uchwały, które omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 

 

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia  

z tego podatku w 2023 r. 

b) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.  
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c) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 

zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności 

dla inkasentów w 2023 r. 

 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisja Finansów. Zapytał o to, dlaczego pierwsza  

z omawianych uchwał została skierowana do UOKiK, oraz o to, jakie ulgi możemy zastosować w 

wymiarze podatku. 

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta. 

 

Ad 3 

Realizację wniosków Komisji Finansów za III kwartał omówił Przewodniczący Komisji Finansów. 

Opinia 1 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje stan realizacji wniosków Komisji za III kwartał 2022 roku  

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

Ad 4 

W tym punkcie posiedzenia członkowie Komisji Finansów omówili plan pracy Komisji na przyszły rok.  

Burmistrz Miasta Krystian Grzesica, poprosił, alby w planie pracy komisji wziąć pod uwagę okres ferii 

zimowych, które wypadają w  styczniu  2023 roku. 

 

Ad 5 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 

 

a)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027. 

 

Projekty uchwały omówiła Skarbnik Miasta. 

W dyskusji głos zabrali : radny Jarosław Mokry, radny Stanisław Jurecki, Przewodniczący Komisji. 

Poruszone kwestie dotyczyły m.in.: szczegółowej informacji dotyczącej odstąpienia od umowy  

w zadaniu kompleksowej modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, doprecyzowania  

o jakich budynkach mowa w zadaniu dotyczącym adaptacji budynków na rzecz obywateli Ukrainy, 

budowy miasteczka ruchu drogowego na ul. Granitowej, kwoty zabezpieczonej na nadzór autorski nad 

projektem, wydatkowania środków covidowych. 

Odpowiedzi udzielili: Skarbnik Miasta, Burmistrz Miasta,  

 

Opinia 2 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za  

 

 

 



 

3 

 

b) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok, 

 

Projekty uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Miasta. 

W dyskusji głos zabrali : radna Natalia Grosman, radny Stanisław Jurecki, Przewodniczący Komisji.  

Poruszone kwestie dotyczyły m.in.: wpływów z odszkodowania w stosunku do kosztów poniesionych 

na remont hali, aktualizacji dokumentacji związanej z budową miasteczka ruchu drogowego, braku 

konieczności emisji obligacji. 

Odpowiedzi udzielili: Skarbnik Miasta, Burmistrz Miasta,  

Opinia 3 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Bierunia na 

2022 rok. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

c)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia  
z tego podatku w 2023 r. 

 

Projekty uchwały został omówiony przez Skarbnik Miasta w temacie głównym. 

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

Opinia 4 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku w 2023 r. 

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

Opinia przyjęta większością głosów, przy 8 głosach za 1 wstrzymujący się. 

 

d) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok. 

Projekty uchwały został omówiony przez Skarbnik Miasta w temacie głównym. 

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

Opinia 4 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych na 2023 rok 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za 

 

e) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 
zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu 
płatności dla inkasentów w 2023 r. 
 

Projekty uchwały został omówiony przez Skarbnik Miasta w temacie głównym. 

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

Opinia 5 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej poboru opłaty w drodze 

inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2023 r. 
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za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za 

 

f) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia 
zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodzin do 
placówek oświatowych. 

 
Projekty uchwały został omówiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga.  
W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji. Zapytał, czy mamy obliczenia, jaki będzie skutek 

finansowy w stosunku do obowiązującej uchwały.  

Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta.  

Opinia 6 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży 

i uczniów oraz ich rodzin do placówek oświatowych. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za 

  

Ad 6 

Informację o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian 

budżetu w okresie międzysesyjnym przedstawiła Skarbnik Miasta.  

 

W czasie dyskusji głos zabrali: radna Natalia Grosman, która zapytała o dofinansowanie działań 

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Radna Krystyna Wróbel zapytała o wynagrodzenia 

nauczycieli w związku z realizacją zadań oświatowych związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do 

naszych Bieruńskich szkół i przedszkoli.  

Odpowiedzi udzielili : Skarbnik Miasta , Burmistrz Miasta. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

 

Stanowisko 2: 

Komisja Finansów zapoznała się z informacją o bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz o zarządzeniach 

Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym.  

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za.   

 

Ad 7 

Brak tematów do omówienia. 

 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie Przyjęcie Protokołu nr 9/2022 z posiedzenia Komisji 

Finansów z dnia 20.10.2022 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za,  
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Przewodniczący Komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji. 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Na tym protokół zakończono.       

Protokołowała:   

Maria Frankowska-Abramek       

 

Przewodniczący Komisji Finansów 

  

 

Edward Andrejczuk 


