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PROTOKÓŁ NR 11/2020 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 10.12.2020 r. 

w trybie zdalnym  
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinia w sprawie projektu Budżetu Miasta na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy  
            Finansowej.  

2. Plan pracy komisji na 2021 r.  
3. Opiniowanie projektów uchwał. 
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 10/2020 z posiedzenia komisji w dniu 19.11.2020 r.  

 

 
Przewodniczący komisji Edward Andrejczuk otworzył posiedzenie Komisji Finansów, które  
w związku ze stanem epidemii oraz stosownie do zapisów art. 15 zzx ust. 3 ustawy  
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, posiedzenie komisji 
odbyło się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft 
Teams. 
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu eSesja  stwierdził, że liczba zalogowanych do 
systemu radnych pozwala na prawomocne podejmowanie opinii, wniosków i stanowisk.   
Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu oraz zapytał czy wszyscy radni 
otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi 
do porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia.   
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów  
 Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 
 
Ad 1 
 
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła poinformowała, że projekt uchwały budżetowej na 2021 
rok, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt uchwały w 
sprawie możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.  
Następnie omówiła projekt Budżetu Miasta na 2021 rok w całości oraz w zakresie 
kompetencji komisji.  
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Do posiedzenia w trybie zdalnym dołączyły radne: Barbara Panek-Bryła i Natalia Grosman. 
Od tej chwili w posiedzeniu komisji uczestniczy 10 radnych.  
 
 
Skarbnik Miasta oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Magdalena Kutynia 

udzieliły odpowiedzi na zadane w czasie dyskusji pytania radnych: Edwarda Andrejczuka  

i Stanisława Jureckiego, dotyczące między innymi: budżetu na promocję jednostek 

samorządu terytorialnego i planów z nim związanych; wpływów z opłaty eksploatacyjnej od 

przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego; oszczędności na gospodarce mieszkaniowej  

i odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.  

 

Następnie Skarbnik Miasta przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bierunia  

na lata 2021-2027 oraz udzieliła odpowiedzi na pytanie radnej Krystyny Wróbel w sprawie 

zapisów zawartych w przedmiotowej uchwale.  

 

Posiedzenie komisji opuścił Przewodniczący Rady.  

Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 

następującą opinię:  

 

Opinia 1  
Komisja Finansów wydaje pozytywną opinię  w sprawie projektu budżetu Miasta na 2021 r.  
w zakresie kompetencji komisji oraz w zakresie całego budżetu. 
 

za - 7 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 2 głosy  
 

nie głos. – 1 osoba 

Opinię przyjęto większością głosów. 
 
Burmistrz Miasta z uwagi na problemy z systemem eSesja zaproponował przerwę techniczną, 
która została ogłoszona przez Przewodniczącego komisji. 
 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie i poddał pod głosowanie 
opinię w sprawie WPF.  
 
Opinia 2  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje Wieloletnią Prognozę Finansową.  
 

za - 9 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów  
 

nie głos. – 1 osoba 

Opinię przyjęto jednogłośnie. 
 
 
 
Do posiedzenia ponownie dołączył Przewodniczący Rady.  

Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych. 
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Ad 2 
 
Członkowie komisji zapoznali się oraz omówili plan pracy komisji na 2021 rok.  
 
Głos w dyskusji zabrali: Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł oraz radni Agnieszka Demska-
Furgał, Jarosław Mokry, Marcin Nyga, Piotr Świerkosz.   
 
Radna Barbara Panek-Bryła wniosła o coroczne przygotowywanie i przedstawianie Radzie 
Planów finansowych Bieruńskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego (w organizacji).  
 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący komisji odczytał wszystkie zaproponowane przez 
radnych zmiany w Planie pracy oraz poddał go pod głosowanie: 
 
Opinia 3 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje Plan pracy komisji na 2021 r.  
 

za - 10 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów  
 Komisja przyjęła opinię  jednogłośnie. 

 
 
Ad 3 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2021 r. 
miasta Bierunia.  

 

Opinia 4  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bierunia na 2020 rok. 
 

za - 9 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 1 głos  
 Komisja przyjęła opinię większością głosów.  

 

 
Omyłkowo przygotowano głosowanie z błędną treścią. 
  

Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o reasumpcję głosowania w związku  
z przegłosowaniem błędnej opinii.   
 

za - 10 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów  
 Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie. 

 
Opinia 4  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie projektu budżetu Miasta 
na 2021 r.  
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 2 głosy  
 Komisja przyjęła opinię większością głosów. 



 

4 

 

Opinia 5 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027. 
 

za - 10 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów  
 Komisja przyjęła opinię jednogłośnie. 

 
 
Komisja kontynuowała opiniowanie projektów uchwał: 
 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów. 
 
Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. społecznych Anna Mokry.  
 
Posiedzenie komisji opuścili radni: Barbara Panek-Bryła i Piotr Świerkosz. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych. 

 
Po zakończonej dyskusji, w której głos zabrał Przewodniczący komisji, członkowie komisji 
przegłosowali następującą opinię: 
  
Opinia 6 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Miastu Chorzów. 
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów  
 Komisja przyjęła opinię jednogłośnie. 

 
 

b) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok; 
  

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata  
2020-2025. 
 

Skarbnik Miasta wprowadziła do projektów obu uchwał.  
 
Głos w dyskusji zabrali radni: Krystyna Wróbel, Edward Andrejczuk, którzy zapytali  
o subwencję dla nauczycieli na zakup sprzętu oraz oszczędności na zadaniu majątkowym   
dotyczącym budowy chodnika z oświetleniem na ul. Wita i Skrajnej.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie oba 
projekty uchwał. 
 
Opinia 7 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bierunia na 2020 rok. 
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów  
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Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
Opinia 8 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025. 
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów  
 Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   

 
 
Ad 5 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian 
budżetu w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta. 
 
Głos w dyskusji zabrali radni: Marcin Nyga i Edward Andrejczuk, którzy zapytali o środki  
z tzw. tarczy antykryzysowej oraz wykonanie dochodów majątkowych i bieżących.  
 
Przewodniczący Rady wniósł do Skarbnik Miasta i Przewodniczącego komisji, by w kolejnych 
analizach dotyczących wpływu COVID na sytuację finansową gminy przedstawiać również 
środki, które wpływają do gminy, a przeznaczone są na walkę z pandemią. 
 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 9 
Komisja Finansów zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową miasta oraz zarządzeniami 
Burmistrza Miasta w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym i pozytywnie je 
opiniuje. 
 

za - 7 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 1 głos  
 Komisja przyjęła opinię większością głosów.   

 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący komisji poinformował o piśmie Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia 
przedstawiciela Komisji Finansów, który będzie brał udział w pracach komisji powołanych  
w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych, stypendiów 
sportowych i nagród sportowych na rok 2021.  
 
Przewodniczący Rady zaproponował jako przedstawiciela radną Natalię Grosman, która nie 
wyraziła zgody.  
 
Radna Krystyna Wróbel zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Jureckiego, który wyraził 
zgodę na udział w pracach komisji. 
 



 

6 

 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę. 
 
Stanowisko 1 
Komisja Finansów wyznacza Stanisława Jureckiego jako przedstawiciela Komisji Finansów do 
udziału w pracach komisji powołanej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie  dotacji dla 
klubów sportowych, stypendiów, nagród sportowych na 2021 r.  
 

za - 7 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 1 głos  
 Kandydatura wybrana większością głosów. 

 
 
Ad 7 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 10/2020 z posiedzenia komisji  
w dniu 19.11.2020 r.  

 

za - 8 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrzym. – 0 głosów 
 Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Anna Wilk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów
   

 
Edward Andrejczuk 
 


