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PROTOKÓŁ NR 7/2021 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 19.08.2021 r. 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Promocja Miasta i współpraca z Miastami Partnerskimi. 
2. Realizacja wniosków Komisji za II kwartał 2021 r. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu 
dotacji na 2021 r. na roboty budowlane przy zabytku, 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, 
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, 
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027, 
e) w 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 6/2021 z posiedzenia komisji z dnia 17.06.2021 r.  

 
 

 
Przewodniczący Komisji Edward Andrejczuk otworzył posiedzenie Komisji Finansów. Przywitał 
wszystkich, którzy przybyli na posiedzenie 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.  
 
Wobec braku dalszych uwag, przewodniczący komisji przeszedł do merytorycznych punktów 
posiedzenia.  
 
Ad 1 
Do tematu promocji Miasta i współpracy z Miastami Partnerskimi wprowadziła Naczelnik Wydziału 
Promocji Miasta Magdalena Kutynia.  
 
Jako pierwsza głos zabrała radna Agnieszka Demska-Furgał poprosiła o uzupełnienie wypowiedzi o 3 
kwestie: 1) dlaczego Rynek nie jest brany pod uwagę jako lokalizacja pylonów informacyjnych 
Bieruńskiego Szlaku Historycznego 2) czy zostanie wznowiona akcja rozdawania drzewek 3) jak wygląda 
promocja miasta wśród mieszkańców innych gmin. Następnie głos zabrała radna Krystyna Wróbel, 
która zapytała o ilość złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego. Kolejno głos zabrała radna 
Maria Sitko, która zapytała o lokalizację zasadzeń 30 dębów na 30-lecie oraz o monitorowane tych 
drzew. W kolejności pytania zadał Jarosław Mokry, z zakresu promocji miasta w sferze gospodarczej, 
niskich zasięgów filmów, realizacji zadań zaplanowanych na 2021 rok. Następnie głos zabrał 
Przewodniczący Rady, który poruszył temat nowych i tradycyjnych mediów oraz zapytał ile razy zebrał 
się zespół redakcyjny Rodni. 
Odpowiedzi udzielili Naczelnik Promocji Miasta oraz Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Szlak Turystyczny na Grobli jest częściowo zdewastowany.  
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Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek zaproponowany przez Przewodniczącego 
Rady: 
 
Wniosek 
Komisja Finansów wnioskuje o regularne kontrole obiektów małej kubatury na terenie miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem nowego szlaku historycznego, w celu zabezpieczenia przed dewastacją. 
 
Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę z powodu problemów technicznych w 
głosowaniu. 
 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie oraz poddał pod głosowanie 
zaproponowany przed przerwą wniosek: 
 
Wniosek 1 
Komisja Finansów wnioskuje o regularne kontrole obiektów małej kubatury na terenie miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem nowego szlaku historycznego, w celu zabezpieczenia przed dewastacją. 
 

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

 
Wniosek przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący komisji zapytał czy na Rynku będzie mapa z zaznaczonymi lokalizacjami pylonów 
Szlaku Historycznego. Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Promocji Miasta. 
 
Na  zakończenie pierwszego punktu posiedzenia, Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 

opinię: 

Opinia  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje całokształt działań związanych z Promocją Miasta Bierunia  
i współpracą z Miastami Partnerskimi. 
 

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

 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w trakcie głosowania Przewodniczący komisji nie był 
widoczny. Po chwili problemy techniczne zostały usunięte. Przewodniczący komisji poprosił o 
reasumpcję głosowania.  
 
Opinia 1  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje całokształt działań związanych z Promocją Miasta Bierunia  
i współpracą z Miastami Partnerskimi. 
 

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

 
Opinia przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad 2 
Realizację wniosków komisji za II kwartał omówiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 
W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący komisji, który zapytał czy był już odzew w sprawie 
wniosku komisji aby projekt Strategii Rozwoju Miasta do 2035 r. został poddany konsultacjom ze 
Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz burmistrzami i wójtami sąsiednich gmin. Kolejno głos 
zabrał radny Jarosław Mokry, który zadał pytanie o możliwość przysyłania uwag do Strategii Miasta. 
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Odpowiedzi na pytania udzieliła Sekretarz Miasta. 
 
Opinia 2 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje stan realizacji wniosków komisji za II kwartał 2021 r. 
 

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

 
Opinia przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad 3 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 
 

a) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu 
dotacji na 2021 r. na roboty budowlane przy zabytku. 

 
Projekt uchwały omówiła Główna Specjalistka Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 
Katarzyna Wilk.  
Głos w dyskusji zabrał radny Jarosław Mokry, który zapytał jaki jest całkowity koszt tej inwestycji.  
Odpowiedzi udzieliła Główna Specjalistka Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następująca 
opinię: 
 
Opinia 3 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2021 r. na roboty budowlane przy zabytku. 
 

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

 
Opinia przyjęta jednogłośnie. 
 
 

b)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  
Do projektu uchwały odniósł się Przewodniczący Rady i poruszył sprawę barierek przy ulicy Chemików. 
Wyjaśnień udzielił Zastępca Burmistrza.  
 
Wobec braku dalszych uwag, Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następująca opinię: 
 
Opinia 4 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
 

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

 
Opinia przyjęta jednogłośnie. 
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c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego. 
 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  
W dyskusji głos zabrał radny Jarosław Mokry, który zapytał czy powiat ubiegał się o dofinansowanie w 
ramach programu rozbudowy infrastruktury drogowej dla Województwa Śląskiego oraz zapytał o 
modernizację drogi nr 934 i budowę tunelu pod przejazdem kolejowym w nowej części Bierunia. 
Odpowiedzi udzielili Skarbnik Miasta i Zastępca Burmistrza 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następująca 
opinię: 
 
Opinia 5 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Śląskiego. 
 

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

 
Opinia przyjęta jednogłośnie. 
 

d)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027 
e)  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok 

  
Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  
Głos zabrała radna Agnieszka Demska-Furgał, która poprosiła o doprecyzowanie kwoty na zwiększenie 
wydatków na materiały i wyposażenie dla OSP. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następujące 
opinie: 
 
Opinia 6 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027. 

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

 

Opinia przyjęta jednogłośnie. 

 

Opinia 7 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały sprawie zmian budżetu miasta Bierunia 

na 2021 rok. 

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

 

Opinia przyjęta większością głosów, przy 7 głosów za, 1 wstrzymującym się. 

 

Ad 4 

W temacie zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu głos zabrała radna Natalia Grosman, która 

zapytała o koszty budowy wiaty śmietnikowej na ul. Chemików. Odpowiedzi udzielił Zastępca 

Burmistrza. 
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Bieżącą sytuację finansową miasta oraz zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie 

międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następującą opinię: 

Opinia 7 
Komisja Finansów zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową miasta oraz z zarządzeniami Burmistrza 
w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym i pozytywnie ją opiniuje. 
 

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

 

Opinię przyjęto większością głosów, przy 7 głosach za, 1 wstrzymującym się. 

 

Ad 5 

W tym punkcie posiedzenia głos zabrała radna Natalia Grosman, która zapytała na jakim etapie są 
realizacje modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz montażu tablicy informacyjnej 
przy ulicy Węglowej. Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Zastępca Burmistrza.  
 
 
Ad 6 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 6/2021 z posiedzenia komisji w dniu 
17.06.2021 r.  

 

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

 
Protokół przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Justyna Kasperczyk      
 

Przewodniczący Komisji Finansów 
  

 
Edward Andrejczuk 


