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PROTOKÓŁ NR 6/2020 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 18.06.2020 r. 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Strategia Rozwoju Miasta Bierunia – stan prac nad dokumentem. 
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 Protokołów: nr 4/2020 z posiedzenia komisji w dniu 21.05.2020 r.  

oraz nr 5/2020 z posiedzenia komisji w dniu 28.05.2020 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 –  9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Do tematu Strategia Rozwoju Miasta Bierunia – stan prac nad dokumentem wprowadził 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Łukasz Odelga.  
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Jarosław Mokry, Marcin Nyga  Agnieszka 
Demska-Furgał, Edward Andrejczuk, poruszano między innymi kwestie: zapisów  
w krajowych i wojewódzkich dokumentach strategicznych  dotyczących miedzy innymi utraty 
przez miasto Bieruń funkcji społeczno-gospodarczych oraz tendencji spadkowych 
województwa śląskiego; uczestnictwa radnych w pracach nad tworzeniem Strategii; 
zgodności Strategii z dokumentami wyższego rzędu: krajowymi, wojewódzkimi  
i powiatowymi; terminu wyboru wykonawcy Strategii.    
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości udzielili odpowiedzi na 
poruszone w czasie dyskusji kwestie.    
 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący komisji zaproponował opinię w przedmiotowym 
temacie.  
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Opinia 1  
Komisja Finansów zapoznała się ze stanem realizacji prac nad Strategią Rozwoju Miasta 
Bierunia i pozytywnie opiniuje nowy harmonogram prac nad Strategią i usankcjonowanie 
dwuletniego cyklu pracy.  
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
Ad 2 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 
Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach. 

 
Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga wprowadziła do projektu uchwały.   
 
W czasie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali radni: Edward Andrejczuk, Marcin 
Nyga, poruszono kwestie dotyczące między innymi: harmonogramu prac zespołu; 
poprzedniego składu zespołu opiniującego; wyboru kandydatów do zespołu opiniującego 
podczas sesji Rady Miejskiej.    
 
Opinia 2 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego 
w Katowicach.  
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
 

b) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bierunia" Panu Jerzemu Barcikowi. 
 

Przewodniczący Rady Marcin Nyga wprowadził do projektu uchwały.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji komisja, przyjęła następującą opinię: 
 
Opinia 3 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony 
dla Miasta Bierunia" Panu Jerzemu Barcikowi. 

 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 

c) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok; 
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d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata  
2020-2025. 

 
Projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 
 
W czasie dyskusji nad projektami uchwał głos zabrał Przewodniczący Rady, który poruszył 
kwestie dotyczącą między innymi wydatków bieżących dotyczących podatku VAT; wolnych 
środków tzw. „środków znaczonych”; upoważnienia dla Burmistrza Miasta Bierunia do 
dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub 
uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich. Wyraził również 
opinię, iż upoważnienie takie winno zostać w gestii  Rady Miejskiej. 
 
Po zakończonej dyskusji, komisja przegłosowała przedmiotowe projekty uchwał. 
 
Opinia 4  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bierunia na 2020 rok. 
 

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

(Komisja przyjęła opinię większością głosów). 
 

 
Opinia 5 
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 oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian 
budżetu w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta. Dodatkowo 
omówiła wpływ COVID na sytuację finansową gminy.  
 
Głos w dyskusji zabrali radni: Piotr Świerkosz, Marcin Nyga, Krystyna Wróbel, którzy zapytali 
między innymi o: zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników  
i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaległości podatkowe oraz o informację w sprawie 
sytuacji budżetu gminy w związku z pandemią COVID-19.   
 
 
Przewodniczący Rady wniósł o przygotowanie i przesłanie radnym w miesiącu lipcu, drogą 
elektroniczną, informacji o sytuacji finansowej gminy w związku z pandemią COVID za 
miesiąc czerwiec, koniecznie zawierającą datę stanu przedmiotowych danych.  
 
Po zakończonej dyskusji komisja przyjęła następujące stanowisko: 
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Stanowisko 1 
Komisja Finansów zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową miasta oraz zarządzeniami 
Burmistrza Miasta i pozytywnie je opiniuje. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 4 
 
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw. 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie:  
 

a) Protokół nr 4/2020 z posiedzenia komisji w dniu 21.05.2020 r.  
 

za - 9 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 
b) Protokół  nr 5/2020 z posiedzenia komisji w dniu 28.05.2020 r. 

 

za - 9 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrz. – 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 
 


