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PROTOKÓŁ NR 6/2022 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 23.06.2022 r. 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja o spółkach z udziałem Gminy. 

3. Karta Mieszkańca.  

4. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 lutego 2022 roku 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 
2023 

b) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia”, 

c) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Bierunia”, 

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

e) 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 5/2022 z posiedzenia Komisji Finansów z dnia 19.05.2022 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. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na prośbę Burmistrza Miasta Bierunia wprowadza do 

porządku posiedzenia projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu Bieruńsko-

Lędzińskiego.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmieniony porządek posiedzenia Komisji wraz  

z dodatkową uchwałą  

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 

Do posiedzenia dołączyli: Radna Natalia Grosman oraz Radna Barbara Panek-Bryła. Od tej pory  

w posiedzeniu uczestniczy 9 Radnych. 

 

Ad 2 

Temat „Informacja o spółkach z udziałem Gminy” przedstawiła Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw 

Społecznych Katarzyna Mazurczyk. 
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W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga, Przewodniczący 

Komisji, Radny Jarosław Mokry, poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: planów Gminy związanych 

z nabyciem nowych lub pozbyciem się udziałów w spółkach, nowej lokalizacji składowiska odpadów 

firmy Master, strategii Tyskiego Klastra Energetycznego. 

Na poruszone kwestie odpowiedzi udzielił: Burmistrz Miasta Krystian Grzesica.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujące stanowisko: 

Stanowisko 1 

Komisja Finansów zapoznała się z informacją o spółkach z udziałem Gminy Bieruń.  

 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

 

Ad 3 

Do tematu wprowadziła Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych.  

W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Radna Natalia Grosman, Przewodniczący Rady Miejskiej, 

Radna Krystyna Wróbel, Radny Piotr Świerkosz, Przewodniczący Komisji, Radny Jarosław Mokry,   

poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: zintensyfikowania prac nad wprowadzeniem Karty 

Mieszkańca, określenia jakie podmioty przystąpią do programu, określenia kosztów jakie musi ponieść 

miasto w związku z realizacją projektu, ujednoliceniem kart uprawniających do zniżek, pomocy dla 

przedsiębiorców którzy wejdą do projektu, harmonogramu prac dotyczących wdrożenia programu.   

Odpowiedzi udzielili: Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych, Burmistrz Miasta Bierunia. 

 

W tym miejscu Radny Piotr Świerkosz złożył wniosek formalny o pięciominutową przerwę.  

Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki. 

 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji wznowił obrady i poddał pod głosowanie następujące 

stanowisko: 

 

Stanowisko 2 

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi wprowadzenia Karty Mieszkańca, Komisja Finansów 

wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie Kart Mieszkańca w pierwszym półroczu 2023 roku  

i rekomenduje zintegrowanie nowego programu z dotychczas działającymi programami miejskimi.  

 

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

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
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Ad 4 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 

 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 lutego 2022 

roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia 

na rok 2023 

 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Promocji Magdalena Kutynia.  

 

W czasie dyskusji głos zabrali: Radna Natalia Grosman, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radna Maria 

Sitko, Radna Krystyna Wróbel, Przewodniczący Komisji, Radny Piotr Świerkosz, Radny Jarosław 

Mokry. Poruszono kwestie dotyczące m.in.: powrotu do szesnastu okręgów konsultacyjnych, podziału 

środków przeznaczonych na projekty, podniesienia jakości projektów, skierowania Budżetu 

Obywatelskiego do małych społeczności, które nie mają siły przebicia. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Bierunia.  

 

Posiedzenie Komisji opuścił Radny Piotr Świerkosz. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy  

8 Radnych. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja Finansów przystąpiła do głosowania: 

 

Opinia 1 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2022 Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2023 -wersja 1 

 

za – 2 głosy  przeciw – 6 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia negatywna, przy 2 głosach za.   

 

Opinia 2 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2022 Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2023 -wersja 2 

 

za – 2 głosy  przeciw – 5 głosów  wstrzym.– 1 głos 

Opinia negatywna, przy 2 głosach za.   

 

 

b) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia”, 

c) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” 

 

Projekty uchwał omówił Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie:  
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Opinia 3 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Miasta Bierunia” Panu Alojzemu Lysko 

 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za.   

 

Opinia 4 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 

Miasta Bierunia” Liceum Ogólnokształcącemu im. Powstańców Śląskich w Bieruniu 

 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za.   

 

 

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

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

 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 

 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej, Radna Natalia Grosman, Radny Jarosław 

Mokry, Radna Barbara Panek-Bryła, Radna Maria Sitko, Przewodniczący Komisji.  Poruszone zostały 

kwestie dotyczące m.in: stanu realizacji zadania: zagospodarowania terenu za Groblą na cele 

rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej, zakresu oraz lokalizacji odbudowy tężni 

solankowej, zakupu samochodu dla BOSiR, zwiększonej subwencji oświatowej, wzrostu kosztów 

energii elektrycznej w zakresie użyteczności publicznej, zabezpieczenia środków w budżecie na zadania 

z Polskiego Ładu, budowy ul. Leśnej, zwiększonej kwoty na spłatę odsetek kredytu. 

Odpowiedzi udzielili: Burmistrz Miasta Bierunia, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Michał Żerdka, Skarbnik Miasta.  

 

Posiedzenie Komisji opuścili Radna Barbara Panek-Bryła i Radny Stanisław Jurecki. Od tej pory  

w posiedzeniu uczestniczy 6 Radnych.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinie: 

 

Opinia 5 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027 

 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 6 głosach za. 
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Opinia 6 

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

2022 rok 

 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 6 głosach za. 

 

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta.  

 

W czasie dyskusji głos zabrał: Radny Jarosław Mokry, zapytał o szczegóły budowy przejścia dla pieszych 

na ul. Jagiełły. 

Odpowiedzi udzielił: Burmistrz Miasta Bierunia. 

 

Opinia 7 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 

 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 6 głosach za. 

 

Ad 5 

Temat omówiła Skarbnik Miasta. 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji, który zapytał o wyminę nieekologicznych źródeł ciepła 

na źródła gazowe w budynkach gminy Bieruń. 

Odpowiedzi udzielił: Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł. 

 

Z powodu braku kworum, głosowanie zostało przeprowadzone w pkt. 7 porządku posiedzenia.  

 

Ad 6  

Radny Jarosław Mokry zapytał o działania podjęte w kwestii odkomarzania. 

Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga.  

 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 5/2022 z posiedzenia Komisji 

Finansów z dnia 19.05.2022 r. 

 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 6 głosach za. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię do pkt.5 porządku posiedzenia: 
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Opinia 8 

 Komisja Finansów pozytywnie opiniuje bieżącą sytuację finansową miasta oraz zarządzenia Burmistrza 

w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym 

 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 6 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:   

Maria Frankowska-Abramek      

Przewodniczący Komisji Finansów 

  

 

Edward Andrejczuk 


