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PROTOKÓŁ NR 7/2022 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 18.08.2022 r. 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza okręgów wyborczych. 

3. Realizacja wniosków Komisji za II kwartał 2022 r. 

4. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Ostróg, 
b) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2022/2023, 
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027, 
d) 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 6/2022 z posiedzenia Komisji Finansów z dnia 23.06.2022 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. 

 

Wniosek 1 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosownie wniosek o zmianę porządku posiedzenia punkt 3 będzie 

punktem 2, punkt 2 będzie punktem 3 

za – 5 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  Brak głosu – 5 radny 

Wniosek został  przyjęty, przy 5 głosach za . 

 

Ad 2 

Realizację wniosków Komisji za II kwartał przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. W dyskusji 

glos zabrali: Przewodniczący Komisji , Radna Krystyna Wróbel, Radny Piotr Świerkosz, Radny 

Stanisław Jurecki. Rozmowa dotyczyła prac prowadzonych nad wnioskiem Komisji Finansów 

dotyczącym wprowadzenia karty mieszkańca.  Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta.  

Do posiedzenia dołączyli : Radna Agnieszka Demska-Furgał i Radny Jarosław Mokry. 

Od tej w obradach uczestniczy 7 Radnych. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następującą opinię : 
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Opinia 1 

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

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za . 

 

Ad 3 

 Analizę okręgów wyborczych przedstawiła Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Sylwia 

Kuznowicz. 

W czasie dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji . 

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujące stanowisko: 

Stanowisko 1: 

Komisja Finansów zapoznała się z analizą okręgów wyborczych  

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 udzielenia pomocy miastu Ostróg. 
 

Projekt uchwały omówił Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jakub 

Szydłowski. 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Radny Stanisław Jurecki, Przewodniczący Komisji, zapytano  

o techniczne szczegóły związane z  przekazaniem darowizny.  

Odpowiedzi udzielili: Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Burmistrz 

Miasta Krystian Grzesica.  

 

Opinia 2 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej miastu Ostróg. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 

b) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 
2022/2023, 

 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych Katarzyna Mazurczyk 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali : Radny Stanisław Jurecki, Radna Krystyna Wróbel, 

Przewodniczący Komisji, Radna Agnieszka Demska-Furgał poruszono kwestie dotyczące m.in.: 

uwzględnienia zniżek cen paliw, czy ustalenie średniej ceny jednostki paliw obowiązywać będzie przez 

cały rok szkolny, poziomu kosztów w skali roku. Zapytano również o to, czy rodzice dzieci muszą 

deklarować się na cały rok szkolny oraz czy w umowie zawarte są skoki cen paliwa. 

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych. 
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Opinia 3 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bieruń na rok szkolny 2022/2023. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 
 

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

 
Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Radna Natalia Grosman, Radny Stanisław Jurecki, 

Przewodniczący Komisji , Radny Jarosław Mokry, poruszono kwestie dotyczące m.in.: pozyskania 

finansowania na przebudowę ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki, przesunięcia  środków  

z zadania „Droga dojazdowa przy bloku nr 5A  przy ul. Granitowej oraz miasteczka ruchu drogowego”, 

wznowienia pozwolenia wodno-prawnego na ul. Kolejowej, zwiększenia kosztów obsługi długu,  

Odpowiedzi na poruszone kwestie udzielili: Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł, 

Skarbnik Miasta.  

 

Radny Stanisław Jurecki złożył wniosek formalny o 10 minutową przerwę.  

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

Wniosek  przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 

Obrady zostały wznowione po przerwie. 

Do posiedzenia dołączył Przewodniczący Radny Miejskiej Marcin Nyga. 

Od tej w obradach uczestniczy 8 Radnych. 

W dyskusji głos zabrali : Radny Stanisław Jurecki , Radny Piotr Świerkosz,  Przewodniczący Rady 

Miejskiej, Radna Krystyna Wróbel, poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: wpływu 

odszkodowania w związku z uszkodzeniem mienia, zwiększenia wydatków bieżących w zakresie 

gospodarki mieszkaniowej, zwiększenia dotacji dla jednostek budżetowych w zakresie wzrostu kosztów 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem,  sytuacji domów pomocy społecznej w kontekście podwyżek 

kosztów utrzymania, kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

w gminie Bieruń. 

Odpowiedzi na poruszone kwestie udzielili: Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Zastępca Burmistrza 

Sebastian Macioł, 

 

 

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

 

Projekty uchwały omówiła Skarbnik Miasta.  

Z powodu braków dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie : 
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Opinia 4 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027. 

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

Opinia przyjęta większością głosów, przy 7 głosach za i 1 przeciw.   

 

Opinia 5 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie  zmiany 

budżetu Miasta Bierunia na 2022 rok 

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

Opinia przyjęta większością głosów, przy 7 głosach za i 1 przeciw.   

 

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, w której głos zabrali: Radna Natalia Grosman oraz Przewodniczący Komisji,  

poruszono kwestie dotyczące m.in.: zmniejszenia wydatków w zakresie kosztów postepowania 

sądowego i prokuratorskiego, stanu realizacji wydatków majątkowych , emisji obligacji . 

Odpowiedzi udzielili : Skarbnik Miasta oraz Burmistrz Miasta  

 

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

 

Opinia 6 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje bieżącą sytuację finansową miasta oraz zarządzenia Burmistrza 

w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za.   

 

Ad 6 

W tym punkcie posiedzenia ponownie głos zabrała Skarbnik Miasta. Poruszona została kwestia 

możliwej korekty zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem zewnętrznym, konkretnie 

termomodernizacji budynków gminnych. W dalszej części głos zabrał Zastępca Burmistrza. Zwrócił się 

z prośbą, o pomoc w znalezieniu beneficjentów programu STOP SMOG. 

Następnie głos zabrał Radny Piotr Świerkosz. Zapytał ile wniosków wpłynęło do Budżetu 

Obywatelskiego. Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza oraz Radny Jarosław Mokry.  

 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie Przyjęcie Protokołu nr 6/2022 z posiedzenia Komisji 

Finansów z dnia 23.06.2022 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 

 

Przewodniczący Komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji. 
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Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Na tym protokół zakończono.       

Protokołowała:   

Maria Frankowska-Abramek       

 

Przewodniczący Komisji Finansów 

  

 

Edward Andrejczuk 


