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PROTOKÓŁ NR 4/2022 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 21.04.2022 r. 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja o zaplanowanych i realizowanych projektach z udziałem dofinansowania 

zewnętrznego.  

3. Opiniowanie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027,  

b) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 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 3/2022 z posiedzenia Komisji Finansów oraz Komisji Społecznej z dnia 

24.03.2022 r. 

 
Przewodniczący Komisji Edward Andrejczuk otworzył posiedzenie Komisji i przywitał zaproszonych 

Gości oraz członków 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 uwag, Przewodniczący Komisji przeszedł do merytorycznych punktów posiedzenia.  

 

Do posiedzenia dołączyli radni: Natalia Grosman oraz Jarosław Mokry. Od tej pory w posiedzeniu 

uczestniczy 8 radnych. 

 

Ad 1 

Burmistrz Miasta zawnioskował o poszerzenie porządku obrad Komisji o zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Miast Obwodu kijowskiego. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaprezentowany wniosek: 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Jedna osoba nie głosowała. 

 

Do posiedzenia dołączyła radna Agnieszka Demska-Furgał. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy  

9 radnych. 

 

Ad 2 

Temat „Informacja o zaplanowanych i realizowanych projektach z udziałem dofinansowania 

zewnętrznego” przedstawiła Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych Małgorzata Knopik. 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Agnieszka Demska-Furgał, Natalia Grosman, Jarosław 

Mokry, Krystyna Wróbel, Piotr Świerkosz, Maria Sitko oraz Przewodniczący Komisji, poruszono 

kwestie dotyczące m.in.: reakcji Gminy na wzrost kosztów inwestycji; harmonogramu składania 
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wniosków i ewentualnych rozstrzygnięć dotyczących projektu miasteczka rowerowego; realizacji 

projektu realizowanego z budżetu Horyzont 2020; konsultacji społecznych dotyczących projektu 

programu funduszy europejskich dla Województwa Śląskiego 2021-2027; terminu wykonania 

modernizacji placów zabaw przy szkołach podstawowych; skupieniu na perspektywie finansowej na 

przyszłe lata; zakresu zadania “Bieruńskie szkoły podstawowe dostępne dla wszystkich”; możliwości 

budowy ścieżki rowerowej od drogi DK 44 do nowej drogi łączącej ulicę Ekonomiczną z ulicą 

Hodowlaną; stopnia zaawansowania i terminu wykonania prac dotyczących termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej; możliwości odrzucenia wniosków o dofinansowanie zewnętrzne 

dotyczące programu inwestycji strategicznych; wybiegania w przyszłość, która dotyczy transformacji 

kopalni. 

Na poruszone kwestie odpowiedzi udzielili Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych, Burmistrz Miasta 

oraz Zastępca Burmistrza. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następującą opinię: 

Opinia 1 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje całokształt prac związanych z realizacją projektów z udziałem 

dofinansowania zewnętrznego.  

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

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

 

Ad 3 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 

 

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 

b) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok 

 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  

 

W czasie dyskusji głos zabrali Przewodniczący Komisji oraz radni: Jarosław Mokry oraz Piotr 

Świerkosz, poruszono kwestie dotyczące m.in. powodu wykorzystania środków na oznakowanie 

pionowe i poziome; kwoty przesunięć z Wydziału Gospodarki Komunalnej do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej; kwoty na zadanie Senior+; przesunięcia z 2021 roku kwoty na utrzymanie 

oznakowania pionowego.  

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta.  

 

Posiedzenie Komisji opuściła radna Natalia Grosman. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie:  

 

Opinia 2 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027. 

za – 6 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta większością głosów, przy 6 głosach za, 1 przeciw. 
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Skarbnik Miasta poinformowała, iż może nastąpić jeszcze jedna zmiana w budżecie miasta, dotycząca 

zwiększenia środków na organizację nauki dla obywateli Ukrainy.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

 

Opinia 3 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 

2022 rok. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 

c) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Miast Obwodu kijowskiego 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta.  

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Piotr Świerkosz oraz Jarosław Mokry, poruszono kwestie 

dotyczące m.in. odliczania VAT w ramach pomocy zawartej w uchwale oraz źródła kwoty 12 tysięcy 

złotych. 

Na poruszone kwestie odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta. 

 

Opinia 4 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

społeczności regionalnej Miast Obwodu kijowskiego. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 

 

Posiedzenie opuściła radna Agnieszka Demska-Furgał. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy  

6 radnych. 

 

Ad 3 

Bieżącą sytuację finansową miasta, zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie 

międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta.  

W czasie dyskusji głos zabrali radni Piotr Świerkosz oraz Jarosław Mokry, którzy poprosili  

o doprecyzowanie kwestii zawartych w zarządzeniu B.120.17.2022. 

Odpowiedzi udzielili Skarbnik Miasta oraz Zastępca Burmistrza.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

 

Opinia 5 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje bieżącą sytuację finansową miasta oraz zarządzenia Burmistrza 

w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 6 głosach za.   
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Ad 4 

W tym punkcie posiedzenia radni nie zgłosili żadnych spraw bieżących. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 3/2022 z posiedzenia Komisji 

Finansów oraz Komisji Społecznej z dnia 24.03.2022 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 6 głosach za. 

 

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 


