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PROTOKÓŁ NR 7/2020 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 20.08.2020 r. 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Promocja miasta. 
2. Realizacja wniosków za II kwartał 2020 r. 
3. Opiniowanie projektów uchwał. 
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 6/2020 z posiedzenia komisji w dniu 18.06.2020 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.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Temat Promocja miasta obszernie omówiła Naczelnik Wydziału Promocji Magdalena 
Kutynia.  
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Agnieszka Demska-
Furgał, Piotr Świerkosz, Maria Sitko, Natalia Grosman,  Marcin Nyga, Edward Andrejczuk, 
którzy pochwalili obecnie prowadzoną promocję miasta oraz poruszali kwestie dotyczące 
między innymi: wykorzystania konsultacji społecznych jako narzędzia promocji miasta; 
projektu dotyczącego Szlaku Historycznego; ilości uczestników aplikacji mobilnej Vizum  
oraz jej promocji; roli jednostek organizacyjnych w promocji miasta; utworzenia  
na terenie miasta punktu informacji i promocji Bierunia; możliwości zakupu materiałów 
promocyjnych w obiektach sportowych i kulturalnych; nakładu gazety „Rodnia”; wyglądu  
i rozmieszczenia tablic wchodzących w skład Systemu Tablic Miejskich.   
 

Po zakończonej dyskusji, komisja przyjęła opinię w temacie Promocji miasta.  
 
Opinia 1 
Komisja Finansów zapoznała się z działaniami związanymi z promocją miasta i pozytywnie je 
opiniuje. 
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za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosy 

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
Przewodniczący Rady zapytał o kontakty z miastami partnerskimi w czasie pandemii.   
 
Naczelnik Wydziału Promocji poinformowała, że kontakty były głównie w formie listownej 
oraz że obecnie odbywa się również mała współpraca z Moravskim Berounem.  
 
 
Ad 2 
  
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w temacie realizacji wniosków komisji za 
II kwartał 2020 r. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następującą 
opinię: 
 
Opinia 2  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje stan realizacji wniosków komisji za II kwartał 2020 r. 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
 
Ad 3 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok; 
 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata  
2020-2025. 

 
Projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 
 
Burmistrz Miasta oraz Skarbnik Miasta udzielili odpowiedzi na zadane w czasie dyskusji 
pytania radnych: Marcina Nygi, Jarosława Mokrego, Agnieszki Demskiej-Furgał, Krystyny 
Wróbel oraz Edwarda Andrejczuka w sprawie zadania dotyczącego udzielenia 
dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania 
dotyczącego opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej dla projektu  
pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - 
Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" oraz zwiększenia limit wydatków  
w 2020 roku na zadaniu „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń". 
 
Po zakończonej dyskusji, komisja przegłosowała przedmiotowe uchwały. 
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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.   
 
 

c) w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Koncepcji 
programowo-przestrzennej dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowych  
nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK 
Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim". 
 

 
Skarbnik Miasta przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła podczas omawiania 
poprzednich uchwał oraz uzupełniająco zaprezentowała strukturę finansowania zadania.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
 
Opinia 6 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania 
dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego 
opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej dla projektu pn. "Rewitalizacja linii 
kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK 
Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim". 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
 

Skarbnik Miasta wprowadziła do projektu uchwały.  
 

Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Piotra Świerkosza dotyczące 
przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul. Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej oraz uzasadnił 
potrzebę przyjęcia niniejszej uchwały. 
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Następnie Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinię w sprawie przedmiotowej 
uchwały. 
 
Opinia 7  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
 
Ad 4 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian 
budżetu w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta.  
 
Na pytanie radnego Piotra Świerkosza dotyczące wydatków na rzecz osób fizycznych ujętych  
w Zarządzeniach B.120.050.202 i B.120.055.2020 odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, komisja przyjęła następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Finansów zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową miasta oraz zarządzeniami 
Burmistrza Miasta w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym i pozytywnie je 
opiniuje. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
Przewodniczący komisji wspomniał o przekazanej przez Skarbnik Miasta informacji 
dotyczącej sytuacja budżetu gminy w związku z pandemią COVID, do której członkowie 
komisji nie mieli pytań. 
 
 
Ad 5 
 
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw. 
 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 6/2020 z posiedzenia komisji  
w dniu 18.06.2020 r.  

 

za - 9 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
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Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Anna Wilk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów
   

 
Edward Andrejczuk 
 


