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  PROTOKÓŁ NR 8/2019 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 19.09.2019 r. 

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 
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 7/2019 z posiedzenia komisji w dniu 22.08.2019 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.  
 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ok. 16:05 na posiedzenie przybyła spóźniona radna Natalia Grosman. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych. 
 
Ad 1 
 
Temat wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta 
Dorota Przybyła. 
 
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję  w tym temacie. 
Radna Krystyna Wróbel:  
- zapytała o nadwyżkę operacyjną na dzień 30.06.2019 r., różnica między dochodami a wydatkami 
bieżącymi. 
Skarbnik Miasta poinformowała iż, pierwotnie zaplanowane jest na koniec grudnia różnica między 
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 5 mln, natomiast na koniec czerwca 
nadwyżka wynosiła 10 mln zł.  
 
- zapytała o wysokość wydatków związanych z egzekucją i zaległości z tytułu opłat czynszowych.  
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że zaległości czynszowe na lokalach na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 
2.103.729,49 zł i jest to poziom porównywalny. Jeśli chodzi o wydatki związane z kosztami egzekucji  
w zakresie gospodarki mieszkaniowej to było 3 388,55 zł, jednakże zmieniły się opłaty sądowe związane 
z egzekucją w sprawach cywilnych, w tej chwili będzie liczone to od wartości spornej tj. 5%  
od zaległości, już wiadomo, że koszty te pójdą kilkakrotnie do góry.  
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- zapytała czego dotyczy wydatek wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych oraz tymczasowych  
w wysokości 12 757,00 zł. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że gmina która nie jest w stanie zabezpieczyć lokali socjalnych musi 
wypłacać odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, które takie lokale zapewniają. Gmina 
jest zobowiązana ponosić takie koszty.  
 
Ok 16:20 na posiedzenie przybyła spóźniona radna Barbara Panek-Bryła. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych.  
 
- zapytała o ściągalność funduszu alimentacyjnego. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Ćwiękała poinformował, że wyegzekwowano 
kwotę ponad 111 000,00 zł, z tego do wojewody przekazano 60 % wraz z odsetkami tj. 90 000,00, 
natomiast do gminy 21 000,00 zł. 
 
Radna Natalia Grosman: 
- zapytała, o niewielki procent wykonania zadań na koniec czerwca oraz czy na dzień dzisiejszy istnieje 
ryzyko, że któreś z zdań, głównie remontowych nie zostanie wykonane do końca roku oraz czy na 
podstawie bieżącego wykonania przewiduje się pojawienie oszczędności na którymś z zadań 
majątkowych.  
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że cząstkowe wykonania wynikają z cząstkowych płatności. Na chwilę 
obecną należy założyć, że zadania, które są zaplanowane w tegorocznym budżecie a których terminy 
zamykają się w roku bieżącym zostaną zakończone w tym roku. Nie istnieje ryzyko nie wykonania 
któregoś z zadań. Natomiast jeśli chodzi o oszczędności na zadaniach inwestycyjnych takich 
oszczędności w zasadzie już nie ma, tam gdzie były to zostały już zagospodarowane i przesunięte 
decyzją Rady lub zarządzeniem Burmistrza. Zaangażowanie środków na koniec sierpnia to ponad 4 mln 
zł, więc płatności schodzą stopniowo.   
Wiceburmistrz Sebastian Macioł uzupełniająco dodał, że proces projektowania bardzo się wydłużył,  
Może się zdarzyć, że będzie konieczność aneksowania którejś z umów na wykonanie  dokumentacji 
projektowej,  z uwagi na wydłużenie terminów związanych z uzgodnieniami. Przykładem może być 
projektowanie ul. Kopcowej, nowa spółka Tauron Energia od 4-5 miesięcy nie koresponduje z 
wykonawcą, a drugi przykład projektowanie oświetlenia drogi rowerowej - uzyskiwanie mapy do celów 
projektowych z PKP to 196 dni.   
 
- zapytała o wydatki bieżące.   
Skarbnik Miasta poinformowała, że zmiany które dzieją się w tym roku dotyczą nie tylko dochodów,  
w zakresie udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, ale widać również tendencje do wzrostu 
cen na rynku, nie wspominając o wynagrodzeniach, przykładem może być podwyżka pensji dla 
nauczycieli oraz podwyższenie wynagrodzenia minimalnego.  
 
Radna Barbara Panek-Bryła zapytała czy częściowo zostały uiszczona opłata za projekt ul. Kopcowej. 
 
Wiceburmistrz Miasta poinformował, że w umowie jest jednorazowa  płatność. Wykonawca zwrócił 
się z prośbą o podział płatności. Jest to weryfikowane przez Radce Prawnego i w ciągu kilku dni powinna 
być ostateczna odpowiedź do wykonawcy.  
 
Edward Andrejczuk:  
- zapytał o różnice między kwotami dochodów w części tabelarycznej na str. 5 i opisowej na str. 9. 
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Skarbnik Miasta poinformowała, że różnica wynika z grupowania. Część tabelaryczna dotyczy 
dochodów własnych oraz z dotacji natomiast w części opisowej na str. 9 podane są tylko dochody 
własne do których należy dodać dochody z dotacji określone na str. 12 sprawozdania.   
 
- zapytał czy w II półroczu zakładane jest wykonanie na podobnym poziomie tj. 30 % opłaty  
eksploatacyjnej przedsiębiorstw górniczych. 
 Skarbnik Miasta odpowiedziała, iż nie jest w stanie tego oszacować. Czekamy na rozliczenie z PGG,  
w sierpniu wpłynęła ostatnia rata, po której projektem uchwały zmniejszony został dochód o 
618 000,00 zł, więc dochody z tego tytułu to niespełna 1 ml zł.  
 
- zapytał jaki jest koszt poboru opłaty targowej. 
Skarbnik Miasta poinformowała, że do opłaty targowej powołani są inkasenci i jest to 10 % wartości 
pobranej, więc 90 % opłaty pozostaje w budżecie gminy.  Ta opłata się zmniejsza ponieważ tych miejsc 
do handlu jest coraz mniej. 
  
- zapytał o wysokie zaległości na podatku od nieruchomości, czy skala tego zadłużenia rok do roku 
wzrasta czy malej oraz czy kiedykolwiek udało z zabezpieczenia na hipotece coś uzyskać. 
Skarbnik Miasta poinformował, że skala zadłużenia maleje, natomiast w tym roku udało się uzyskać  
z zabezpieczania z hipoteki ok 800 000,00 zł. 
 
- zapytał o skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości, 
które w I półroczu wyniosły ponad 2 mln zł.   
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że co roku Minister ustala maksymalne stawki podatkowe, to są 
wartości których gmina w uchwale nie może przekroczyć. Różnica między stawkami górnymi 
określonymi przez ministerstwo a stawkami, które podejmuje Rada Miejska to jest uszczuplenie 
budżetu/obniżenie górnych stawek podatkowych, natomiast środki pozostają w kieszeni podatków.     
 
- zapytał o czy można wstępnie oszacować jak będzie się kształtować na koniec roku nadwyżka 
budżetowa.   
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że z doświadczenia wiemy, że tendencja jest taka, że w I półroczu 
lepiej wykonują się dochody, natomiast w II półroczu wydatki. Jest za wcześnie, aby to szacować, 
ponieważ między innymi jest wiele obszarów gdzie nie jest możliwe oszacowanie dochodów.  
 
 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Finansów zapoznała się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta Bierunia za I półrocze 2019 r. i pozytywnie je opiniuje.   
 
 

za - 7 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 0 głosów  nie głos. - 1 osoba 

Stanowisko zostało przyjęte przy 7 głosach za, 1 osoba nie głosowała.    

 

Skarbnik Miasta wprowadziła do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie informacji 
Burmistrza Miasta Bierunia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na 
lata 2019-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2019 r. 
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Radny Edward Andrejczuk zapytał czy jest szansa w przyszłości na uzyskanie dofinansowania na teren 
Paciorkowców,  ponieważ zadanie nie otrzymało dofinansowania.  

Wiceburmistrz Miasta poinformował, że zostały złożone 2 fiszki projektowe w ramach Rozwoju 
Lokalnego ze środków m.in. Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz w ramach puli pieniędzy  
z Brukseli. 

Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 2 
Komisja Finansów zapoznała się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie w informacji 
Burmistrza Miasta Bierunia o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na 
lata 2019-2025 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2019 r.  

za - 8 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 0 głosów 

Stanowisko przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu komisji. 
 
Przewodniczący Komisji wznowił posiedzenie komisji po przerwie  oraz przywitał nowoprzybyłych 
gości z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. 
 
 
Ad 2 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania następujących projektów uchwał: 
 
 

a) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok 
 

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025,  
 
 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  
 
W dyskusji, w której udział wzięli radni: Natalia Grosman, Krystyna Wróbel, Maria Sitko, Jarosław 
Mokry, Edward Andrejczuk poruszano kwestie dotyczące: zakresu prac projektu „Budowy 2 
zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Stary etap II”, nieruchomości przy 
ul. Oświęcimskiej, wpływów z opłaty eksploatacji działalności górniczej, rekompensat z tytułu wzrostu 
energii elektrycznej, dochodów związanych z ochroną środowiska, zmniejszenia wydatków  
w inwestycji remont ul. Łysinowej.   
Szczegółowych informacji i odpowiedzi na poruszane kwestie udzielili Skarbnik Miasta oraz 
Wiceburmistrz Miasta.  
 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące opinie: 
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Opinia 1 
 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia 
na 2019 rok. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Opinia 2  
 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2025. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 

 
c) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego  

w Tychach na kadencje 2020-2023,  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga.  
 
 
Po dyskusji, w której udział wzięli radni: Edward Andrejczuk, Jarosław Mokry członkowie komisji 
przyjęli następującą opinię:  
 
Opinia 3  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencje 2020-2023 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Ad 3 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu 
w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 
 
Przewodniczący komisji, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie stanowisko: 
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Stanowisko 3 
 
Komisja Finansów zapoznała się z  bieżącą sytuacją finansową miasta oraz z zarządzeniami Burmistrza 
i pozytywnie je opiniuje. 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 4 
 
Do tematu wzrostu taryfy opłat za wodę wprowadził Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Piotr Buchta.  
Następnie głos zabrał Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 
Pan Krzysztof Zalwowski.  
 
W dyskusji, w której udział wzięli radni: Barbara Panek-Bryła, Piotr Świerkosz, Stanisław Jurecki, 
Maria Sitko, Edward Andrejczuk  poruszano sprawy dotyczące: przyczyn wzrostu taryf opłat za wodę, 
cen taryfowych 3-letniego układu taryfowego w 2020 r. i 2021 r., cen obowiązujących w innych 
gminach, jakości wody, dużej awarii rurociągu zasilającego gminę, informowania o braku dostawy 
wody na słupach ogłoszeniowych, obszarów zaopatrywania w wodę Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów S.A., możliwości pozyskiwania wody z innych źródeł niż tylko z GPW S.A.   
  
Ok godz. 18:00 posiedzenie opuściła radna Krystyna Wróbel.  
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 7/2019  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 22.08.2019 r. 
 

za - 6 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 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 


