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PROTOKÓŁ NR 2/2021 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 18.02.2021 r. 

w trybie zdalnym  
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Aplikowanie o środki zewnętrzne w 2021 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2021-2027 oraz założenia mechanizmu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.  
2. Realizacja wniosków za IV kwartał 2020 roku.  
3. Opiniowanie projektów uchwał: 

3.1.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 
2021-2024, 

3.2.  w sprawie zwolnienia części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży, 

3.3.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 
2021-2027, 

3.4.  sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 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 1/2021 z posiedzenia komisji z dnia 21.01.2021 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 - 7 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrzym. – 0 głosów 
 Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
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Ad 1 
Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych Małgorzata Knopik wprowadziła do tematyki 
związanej z aplikowaniem o środki zewnętrzne w 2021 roku. Wymieniła 6 osi Polityki 
Spójności wraz z określeniem działań w każdej z nich. Zaznaczyła, że Gmina Bieruń 
przygotowuje się do pozyskiwania środków z nowej perspektywy unijnej oraz podejmuje 
szereg działań skierowanych na rozwój gminy. Wymienione zostały: Strategia Rozwoju Miast, 
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” 
(w której gmina Bieruń jest członkiem), Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa 
Śląskiego, Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji, Krajowy Plan Sprawiedliwej 
Transformacji, Europejski Fundusz Społeczny.  
 
W międzyczasie do posiedzenia Komisji Finansów dołączył Przewodniczący Rady Marcin 
Nyga. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych. 

 
W dyskusji głos zabrali Burmistrz Miasta Krystian Grzesica, Zastępca Burmistrza Sebastian 
Macioł oraz radna Agnieszka Demska-Furgał i radny Edward Andrejczuk. Poruszona została 
kwestia precyzowania materiału dołączonego do posiedzenia komisji. Agnieszka Demska-
Furgał zapytała o etapy poszczególnych projektów, do których przystąpiła Gmina Bieruń. 
Odpowiedzi udzieliła Małgorzata Knopik. 
Do dyskusji dołączył radny Jarosław Mokry, który zapytał o strukturę pracy w Urzędzie 
Miejskim odnosząc się do prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych, o współpracę 
z innymi podmiotami w tym zakresie oraz o etap prac nad projektem paciorkowców. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza oraz Małgorzata Knopik.  
 
Agnieszka Demska-Furgał wniosła do Przewodniczącego Komisji Finansów o ponowne 
podjęcie dyskusji w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych w momencie posiadania 
szczegółowej dokumentacji. 
Na  zakończenie dyskusji poddano pod głosowanie: 

Stanowisko 1 

Komisja Finansów deleguje radną Agnieszkę Demską-Furgał do prac zespołu nad 

pozyskiwaniem środków zewnętrznych. 

za - 7 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrzym. – 1 głos 
 Stanowisko przyjęto większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymujący.  

 
Opinia  1 

Komisja Finansów zapoznała się z materiałami dotyczącymi aplikowania o środki zewnętrzne 
w 2021 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 oraz założenia 
mechanizmu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz pozytywnie opiniuje stopień 
zaawansowania prac nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. 
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrzym. – 0 głosów 
 Opinię przyjęto jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
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Ad 2 
Realizację wniosków za IV kwartał 2020 roku przedstawiła Sekretarz Miasta. Wobec braku 

pytań, poddano pod głosowanie stanowisko:  

 

Stanowisko 2 

Komisja Finansów zapoznała się z realizacją wniosków za IV kwartał 2020 roku. 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrzym. – 0 głosów 
 Stanowisko przyjęto jednogłośnie, przy 8 głosach za.  

 

Do posiedzenia Komisji dołączyła radna Maria Sitko . 

Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych.  

 

Ad 3 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 
 
3.1. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 

2021-2024.  
Tematykę po krótce przedstawiła Ewa Pilarska z firmy „ABAKUS”, następnie Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Łukasz Odelga.  
Do omawiania włączył się Przewodniczący Rady Marcin Nyga, który podkreślił jak ważne jest 
pielęgnowanie dziedzictwa gminy. Do dyskusji dołączył przewodniczący komisji Edward 
Andrejczuk oraz radna Agnieszka Demska-Furgał, poddając pod rozważenie kwestię 
umieszczenia informacji o bogactwie kulturalnym gminy w gazecie „RODNIA”. 
 
Opinia 2 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2021-2024. 
 

za – 9 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrzym. – 0 głosów 
 Opinię przyjęto jednogłośnie, przy 9 głosach za.  

 

 

3.2. w sprawie zwolnienia części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży.  

 
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Tomasz Pawlus. Do 
dyskusji włączył się Przewodniczący Rady Marcin Nyga, przewodniczący komisji Edward 
Andrejczuk oraz Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. Na zakończenie poddano pod głosowanie 
następującą opinię: 
 
 



 

4 

 

Opinia 3 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zwolnienia części opłaty 
pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrzym. -0 głosów 
 

nie głos. – 1 osoba 

Opinia przyjęta większością głosów, przy 8 głosach za.  

 
 
3.3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 

2021-2027. 
3.4. sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok. 
 
Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. Radna Agnieszka Demska-Furgał 
zapytała o wynagrodzenia za nadzór autorski. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta. 
 
Opinia 4 

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

za – 8 głosów 
 

przeciw – 1 głos 
 

wstrzym. – 0 głosów 
 Opinię przyjęto większością głosów, przy 8 głosach za, 1 przeciw.  

 

Opinia 5 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały sprawie zmian budżetu miasta 
Bierunia na 2021 rok. 
 

za – 8 głosów 
 

przeciw – 1 głos 
 

wstrzym. – 0 głosów 
 Opinię przyjęto większością głosów, przy 8 głosach za, 1 przeciw.   

 

Ad 4 

Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta, zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu  
w okresie międzysesyjnym oraz wpływ pandemii na budżet gminy szczegółowo przedstawiła 
Skarbnik Miasta.  
Wobec braku pytań, przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 6 
Komisja Finansów zapoznała się z informacją o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz z 
zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym i pozytywnie 
je opiniuje.  

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrzym.–0 głosów 
 

nie głos. – 1 osoba 

Opinia przyjęta większością głosów, przy 8 głosach za. 
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Ad 5 
Radna Maria Sitko w imieniu mieszkańców zwróciła się o postawienie wiaty przystankowej 
na ul. Wspólnej w Jajostach oraz o zamontowanie progów zwalniających na ul. Peryferyjnej. 
W odpowiedzi Burmistrz Miasta poinformował, aby tego typu wnioski były składane na 
piśmie.  
 
 
Posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Świerkosz oraz z przyczyn technicznych radna Maria 
Sitko . 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych.  

 

Dodatkowo, przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z prac zespołu roboczego do 
spraw budżetu, który został powołany na posiedzeniu komisji w styczniu br..  
 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 1/2021 z posiedzenia komisji  
w dniu 21.01.2021 r.  

 

za - 7 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrzym. – 0 głosów 
 Protokół przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za.   

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

Przewodniczący Komisji Finansów
   

 
Edward Andrejczuk 
 


