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PROTOKÓŁ NR 8/2022 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 22.09.2022 r. 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Promocja Miasta. 

3. Wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2022 oraz informacja o kształtowaniu WPF. 

4. 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. 

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

6. Sprawy bieżące. 

7. Przyjęcie Protokołu nr 7/2022 z posiedzenia Komisji Finansów z dnia 18.08.2022 r.  

 
Ad 1 
Wiceprzewodniczący Komisji Jarosław Mokry 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 

Temat główny przedstawiła Sylwia Witman Inspektor Wydziału Promocji Miasta. W dyskusji głos 

zabrali: Wiceprzewodniczący Komisji, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga, Radna Natalia 

Grosman, Radna Maria Sitko,  Radna Krystyna Wróbel. Poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: 

wysokości rocznego budżetu jakim dysponuje Wydział Promocji Miasta, wysokości budżetu 

przeznaczonego na organizacje Festiwalu Filmów Fabularnych im. Leona Wojtali,  

realizacji II etapu Szlaku Historycznego, stosowania herbu i logo Miasta Bierunia, wszczęciem prac nad 

przyjęciem lub aktualizacją nowej strategii rozwoju miasta oraz kosztów z tym związanych,  

kultu Św. Walentego. Odpowiedzi udzielili: Sylwia Witman oraz Burmistrz Miasta Bierunia Krystian 

Grzesica. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujące wnioski : 

 

Wniosek 1 

Komisja Finansów po zapoznaniu się z informacją o działaniach podejmowanych w ramach promocji 

miasta, pozytywnie opiniuje działania za 2022 rok w przedstawionych materiałach i wnioskuje 

jednocześnie do Burmistrza o to, aby przedstawić informacje na temat możliwości aktualizacji strategii 
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rozwoju miasta z przedstawieniem wariantów finansowych ( utworzenie nowej strategii, aktualizacja 

obecnej ) w terminie na komisje finansów w miesiącu październiku.  

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za . 

 

Wniosek 2 

Komisja Finansów wnioskuje, aby przeanalizować, zgodnie z obecnie obowiązującą strategią, w jakich 

obszarach powinniśmy używać logo, a w jakich używać herbu, oraz o przedstawienie zestawienia   

do końca bieżącego roku.  

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za . 

 

Wiceprzewodniczący Komisji zarządził 5-cio minutową przerwę.  

Obrady wznowiono po przerwie. 

 

 

Ad 3 

Temat omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 

W czasie dyskusji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji. Zapytał o ile niższe będą wpływy do 

budżetu z opłaty eksploatacyjnej , oraz o ile zwiększył się wpływ do budżetu Gminy po zmianach  

w naliczaniu podatku od nieruchomości. 

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta. 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujące stanowisko: 

 

Stanowisko 1: 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2022 roku oraz 

informacje o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

Stanowisko przyjęte jednogłośnie, przy 7 głosach za.  

 

 

Ad 4 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 

 

a) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027, 

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

 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta. 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Radna Maria Sitko, Wiceprzewodniczący Komisji,  zapytano  

o rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Ścierniach na ulicy Marmurowej,  oraz o to, czy środki covidowe 

są znaczone. 

Odpowiedzi udzielili: Skarbnik Miasta oraz Burmistrz Miasta. 
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Opinia 1 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  

Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 

Opinia 2 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia  

na 2022 rok. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 
 

 

Ad 5 

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

budżetu w okresie międzysesyjnym przedstawiła Skarbnik Miasta.  

 

W czasie dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga. Zapytał, czy występuje  

zagrożenie niezrealizowania budżetu, oraz o przesuniecie środków z zakupu energii na oświetlenie ulic 

na zakup materiałów i wyposażenia. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał również, czy w związku  

ze wzrostem kosztów mediów planowana jest redukcja oświetlenia ulic w mieście. 

Odpowiedzi udzielili : Skarbnik Miasta oraz Burmistrz Miasta. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący 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 – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za.   

 

 

Ad 6 

W tym punkcie posiedzenia głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wróbel, która 

zwróciła się z prośbą o interwencje w sprawie uporządkowania i naprawienia fragmentu drogi  

na  

ul. Budzyńskiej, gdzie stanął maszt instalacji radiokomunikacyjnej. 

 

 

Ad 7 

Wiceprzewodniczący Komisji poddała pod głosowanie Przyjęcie Protokołu nr 7/2022 z posiedzenia 

Komisji Finansów z dnia 18.08.2022 r. 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 1 głosów 

Protokół został przyjęty większością głosów, przy 6 głosach za, 1 głos wstrzymujący się.  
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Wiceprzewodniczący 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       

 

Wiceprzewodniczący Komisji Finansów

   

 

Jarosław Mokry 


