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PROTOKÓŁ NR 9/2022 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 20.10.2022 r. 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja o kondycji finansowej miasta. 

3. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie wystąpienia Gminy Bieruń ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, 

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

c) 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 8/2022 z posiedzenia Komisji Finansów z dnia 22.09.2022 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 poddał pod głosowanie następujący wniosek : 

Wniosek 1 

Zmiana porządku posiedzenia, w punkcie 1 po otwarciu, wprowadzić temat ewaluacji Strategii Promocji 

Miasta Bierunia z roku 2017. Po tym punkcie porządek obrad zgodny z wcześniejszym 

harmonogramem. 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za . 

 

 

 

Ad 2 

Realizację wniosku przedstawiła Sylwia Witman Inspektor Wydziału Promocji Miasta. W dyskusji głos 

zabrali: Przewodniczący Komisji, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga, Radny Piotr 

Świerkosz, Radny Jarosław Mokry .  

Dyskusja dotyczyła zasadności zmiany Strategii Promocji Miasta, lub opracowania nowej Strategii  

w kontekście ogólnej sytuacji finansowej. Odpowiedzi udzielili:  Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł  

i Sylwia Witaman.  
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujący wniosek : 

Wniosek 2 

Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta o rozważenie zabezpieczenia środków w 
przyszłorocznym budżecie na ewaluacje Strategii Promocji Miasta ( w związku zakończeniem 
obowiązywania obecnej strategii). 

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

Wniosek został przyjęty większością głosów, przy 7 głosach za , 1 przeciw. 

 

Ad 3 

Temat główny omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  

W dyskusji głos zabrali : Przewodniczący Komisji, Radna Krystyna Wróbel, Radny Jarosław Mokry, 

Radny Piotr Świerkosz. 

Poruszone kwestie dotyczyły: wydatków na energie, zaniechaniu emisji obligacji, „Janosikowego”, 

terminu rozchodowania środków covidowych, zagrożenia niezrealizowania zadań planowanych w roku 

bieżącym.  

Odpowiedzi udzielili: Skarbnik Miasta, Zastępca Burmistrza, Tomasz Pawlus Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie : 

Opinia 1 

Komisja Finansów zapoznała się z informacją o kondycji finansowej miasta i pozytywnie ją opiniuje.  

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

Opinia  została przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za . 

 

 

Ad 4 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 

 

a) w sprawie wystąpienia Gminy Bieruń ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. 

 

Projekty uchwały omówiła Skarbnik Miasta. 

Radny Jarosław Mokry zapytał o plan działania Stowarzyszenia na rok obecny.  

Odpowiedzi udzielili: Skarbnik Miasta , Zastępca Burmistrza. 

 

Opinia 2 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bieruń ze 

Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. 

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

Opinia przyjęta większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymujący się.  
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b)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027.  

 

Projekty uchwały omówiła Skarbnik Miasta. 

W dyskusji głos zabrali : Radna Natalia Grosman, Przewodniczący Komisji,  

Poruszono kwestie dotyczące: zwiększenia wydatków na zagospodarowanie terenów za Groblą, 

zaprojektowania kładki nad powstająca droga S1, przesunięć wydatków majątkowych.  

Odpowiedzi udzielili: Skarbnik Miasta , Zastępca Burmistrza. 

 

Opinia 3 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Bierunia na lata 2022-2027 z autopoprawką. 

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

Opinia przyjęta większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymujący się.  

 

 

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

Projekty uchwały omówiła Skarbnik Miasta. 

Z powodu braku głosów w dyskusji , Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie : 

 

Opinia 4 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok  

z autopoprawką. 

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

Opinia przyjęta większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymujący się.  

 

Ad 5 

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

budżetu w okresie międzysesyjnym przedstawiła Skarbnik Miasta.  

Radna Krystyna Wróbel zapytała o  wynagrodzenia bezosobowego, odpowiedzi udzieliła Skarbnik 

Miasta . 

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

 

Opinia 5  

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

Burmistrza w sprawie zmiany budżetu w okresie międzysesyjnym i pozytywnie je opiniuje.  

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za.   

 

Ad 6 

Jako pierwsza głos zabrała Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga, która przedstawiła wyniki analizy ankiety 

dotyczącej wprowadzenia  karty mieszkańca. 

W dyskusji głos zabrali: Radna Natalia Grosman, Przewodniczący Komisji, Przewodniczący Rady 

Miejskiej, Radny Piotr Świerkosz, Radna Krystyna Wróbel, Zastępca Burmistrza Miasta. 
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Poruszono kwestie dotyczące m.in.: preferencyjnych cen dla mieszkańców Bierunia, aplikacji zamiast 

plastikowej karty, zachęcania mieszkańców do większego uczestnictwa w ofercie jaką udostępnia 

miasto, większego rozpropagowania oferty jaką miasto udostępnia dla mieszkańców.  

 

W dalszej części głos zabrał Tomasz Pawlus Naczelnik Wydziały Gospodarki Komunalnej, który omówił 

analizę redukcji oświetlenia w mieście . 

W dyskusji głos zabrali: Radna Natalia Grosman, Radny Jarosław Mokry, Przewodniczący Rady 

Miejskiej.  

Poruszono kwestie dotyczące m.in.: synchronizacji oświetlenia w mieście, ewentualnej rezygnacji z 

podświetlenia kościołów, systemu sterownia natężenia światła, wszystkich kosztów jakie pochłania 

energia. Odpowiedzi udzielił Naczelnik wydziały Gospodarki Komunalnej.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował , że wpłynął wniosek z Komisji Gospodarki dotyczący 

możliwości zwiększenia środków na zadanie związane z zagospodarowaniem terenów za Groblą, i że 

wniosek ten został już uwzględniony w uchwale. 

 

W dalszej części Burmistrz Miasta i Zastępca Burmistrza odnieśli się do  wniosku Radnej Natalii 

Grosman odnośnie znalezienia środków na zaprojektowanie kładki do lasu w okolicach ulicy Lipcowej 

i Majowej nad projektowaną droga S1. W dyskusji zabrał głoś również Przewodniczący Rady Miejskiej 

oraz Radny Jarosław Mokry.  

 

Ad 7 

Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie Przyjęcie Protokołu nr 8/2022 z posiedzenia Komisji 

Finansów z dnia 22.09.2022 r. 

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

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

 

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 


