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PROTOKÓŁ NR 8/2020 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 17.09.2020 r. 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
2. Opiniowanie projektów uchwał. 
3. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza  

w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 
4. Sprawy bieżące.  
5. Przyjęcie Protokołu nr 7/2020 z posiedzenia komisji w dniu 20.08.2020 r.  
 
Przewodniczący komisji Edward Andrejczuk otworzył posiedzenie Komisji Finansów. Przywitał 
wszystkich przybyłych na posiedzenie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba 
obecnych na sali radnych pozwala na prawomocne podejmowanie opinii, wniosków  
i stanowisk. Zapytał radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia, który z uwagi na problemy  
techniczne został przegłosowany przez podniesienie ręki. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Temat Wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej 
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła, prezentując głównie wpływ COVID na sytuację finansową 
gminy. 
 
Ok godz. 15:06 na posiedzenie komisji przybyła spóźniona radna Agnieszka Demska-Furgał. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych.  
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Stanisław Jurecki, Krystyna Wróbel, Barbara 
Panek-Bryła, Natalia Grosman, Edward Andrejczuk poruszono kwestie dotyczące między 
innymi: ostatniego etapu remontu ul. Granitowej; działalności placówek oświatowych  
i wzrostu wydatków w oświacie; oszczędnego planowania budżetu; kształtowania się 
wydatków inwestycyjnych na przyszły rok; założeń do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji; 
wniosków planowanych do złożenia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,; 
oszczędności w oświacie po przeprowadzonym audycie zewnętrznym; niskiego wykonania 
dochodów majątkowych; nadwyżki budżetowej.  
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Skarbnik Miasta udzieliła szczegółowych odpowiedzi na zadane w czasie dyskusji pytania. 
 
Po zakończonej dyskusji, komisja przyjęła opinię w temacie wykonania budżetu za I półrocze  
2020.   
                                                                                                                  
Opinia 1  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku 
oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

Komisja przyjęła opinię większością głosów. 
 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że z uwagi na wydłużenie do końca października terminu  
przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze, nie wpłynęła jeszcze opinia  
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie. Dodała, że radni zostaną 
niezwłocznie poinformowani o jej uzyskaniu.   
 
Ad 2 
  
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu 
Rejonowego w Tychach na kadencję 2020-2023; 

 
Do projektu uchwały wprowadziła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga oraz Przewodniczący 
Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu 
Okręgowego w Katowicach Edward Andrejczuk.   
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący komisji przystąpił do zaopiniowana 
projektu uchwały. 
 
Opinia 2  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2020-2023. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 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.   
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Po zakończonej dyskusji, w której głos zabrała radna Barbara Panek-Bryła, komisja 
przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał.  
 
Opinia 3 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bierunia na 2020 rok. 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
Opinia 4 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025. 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
Ad 3 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta w związku z pandemią COVID-19  oraz zarządzeń 
Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła 
Skarbnik Miasta. 
 
Po zakończonej dyskusji, w której głos zabrał Przewodniczący komisji, komisja przyjęła 
następujące stanowisko:  
 
Stanowisko 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje bieżącą sytuację finansową miasta wraz  
z zarządzeniami Burmistrza Miasta w sprawie zmian budżetu w okresie między sesyjnym. 
 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
Ad 4 
 
Głos w tym pkt. zabrał Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł, który poruszył 2 sprawy:  
zakupu ozdób świątecznych oraz założeń do Programu ograniczenia emisji na terenie miasta 
Bierunia etap X. 
 
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w temacie spraw bieżących, w której głos zabrali 
radni: Natalia Grosman, Krystyna Wróbel, Piotr Świerkosz, Barbara Panek-Bryła poruszyli 
kwestie: zwiększenia puli środków na wymianę pieców; awaryjnej wymiany pieców; 
przesunięcia w budżecie środków za zakup ozdób świątecznych; szczepień przeciwko grypie.  
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Ad 5 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 7/2020 z posiedzenia komisji  
w dniu 20.08.2020 r.  

 

za - 8 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrzym. – 1 głos 
 Protokół został przyjęty większością głosów.  

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

Przewodniczący Komisji Finansów
   

 
Edward Andrejczuk 
 


