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PROTOKÓŁ NR 4/2020 
z posiedzenia Komisji Finansów  
które odbyło się 21.05.2020 r.  

 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Analiza i opinia w sprawie wykonania budżetu za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem 

finansowym. 
2. Raport o stanie miasta. 
3. Realizacja wniosków za I kwartał 2020 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza w sprawie 

zmian budżetu w okresie międzysesyjnym 
6. Sprawy bieżące. 
7. Przyjęcie Protokołu nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Finansów w dniu 23.04.2020 r.  
 

 
Przewodniczący komisji Edward Andrejczuk otworzył posiedzenie Komisji Finansów, które  
w związku ze stanem epidemii oraz stosownie do zapisów art. 15 zzx ust. 3 ustawy z dnia  
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1, obyło się w zdalnym 
trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams.  
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu informatycznego eSesja stwierdził, że  
liczba zalogowanych do systemu radnych pozwala na prawomocne obradowanie  
oraz podejmowanie wniosków. Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu 
oraz 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 
 
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła omówiła temat Analiza i opinia w sprawie wykonania 
budżetu za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym w zakresie kompetencji komisji oraz 
Informację o stanie mienia komunalnego za 2019 r. 
 
Głos w dyskusji zabrał Przewodniczący komisji, który zapytał o: nadwyżkę budżetową,  
wskaźnik zadłużenia gminy; mienie komunalne gminy. 
  

                                                 
1
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Skarbnik Miasta udzieliła odpowiedzi na zadane przez radnego pytania. 
 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wnioski:  
 
Wniosek 1 
Komisja Finansów - Analiza i opinia w sprawie wykonania budżetu za 2019 r. wraz  
ze sprawozdaniem finansowym. 
 

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

(Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie)  
 
 
Wniosek 2 
Komisja Finansów - wykonanie budżetu za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym. 
 

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

(Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie)  
 
 
Ad 2 
 
Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga wprowadziła do tematu Raport o stanie miasta.   
 
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w temacie raportu i zapytał o tendecję spadkową 
komunalizacji gruntów na rzecz gminy Bieruń. 
 
Burmistrz Miasta udzielił ogólnej odpowiedzi na pytanie oraz poinformował, że szczegółowa 
odpowiedź zostanie udzielona na sesji przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej  
i Nieruchomości.    
 
Ok godz. 15.30 do posiedzenia w trybie zdalnym dołączyła radna Barbara Panek-Bryła.  

Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych. 

 

Ad 3  
 
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w temacie realizacji wniosków za I kwartał  
2020 r., do którego wprowadziła Sekretarz Miasta.   
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała o realizację wniosku nr 2 z 23.01.2020 r. dotyczącego 
Obwodu Wyborczego nr 12.  
 
Bumistrz Miasta udzielił wyjaśnień w sprawie braku możliwości zmiany Obwodu Wyborczego.  
 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinię w sprawie 
realizacji wniosków komisji za I kwartał 2020 r.  
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Opinia 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje stan realizacji wniosków Komisji Finansów za I kwartał 
2020 rok. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

(Komisja przyjęła opinię większością głosów).  
 
 
Ad 4 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia. 
 
Sekretrza Miasta przestawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący komisji poddał przedmiotowy projekt pod 
głosowanie.  
 
Opinia 2 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Burmistrzowi Miasta Bierunia. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie)  
 
 

b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2019 rok. 

 
Projekt uchwały omówiła  Skarbnik Miasta. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący komisji poddał przedmiotowy projekt pod 
głosowanie.  
 
Opinia 3 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bieruń  
za 2019 rok. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie)  
 
 

c) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu 
wykonania budżetu miasta za 2019 rok. 

 
Skarbnik Miasta wprowadziła do projektu uchwały. 
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Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący komisji poddał przedmiotowy projekt pod 
głosowanie.  
 
Opinia 4 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie)  
 
 

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata  
2020-2025; 

e) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok. 
 

 
Projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący komisji poddał przedmiotowe projekty pod 
głosowanie: 
 
Opinia 5 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025. 

 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie) 
 
Opinia 6 
 Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 
Bierunia na 2020 rok. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie) 
 

 
Ad 5 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian 
budżetu w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta. 
Dodatkowo omówiła wpływ COVID i wprowadzonych ograniczeń na wysokość budżetu gminy.  
 
Przewodniczący Rady zaproponował wniosek o przekazanie Radzie do najbliższej sesji 
aktualnej sytuacji  finansowej związanej z COVIDEM. 
 
Przewodniczący komisji otworzył dyskusję na temat zapropronowanego wniosku, w której 
głos zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Edward Andrejczuk, Piotr Świerkosz, Marcin Nyga, 
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którzy wnieśli między innymi o: przedstawienie analizy wpływów od stycznia br. oraz za 
analogiczny okres za ubiegły rok, modyfikację terminu przekazania materiałów.  
 
Po zakończonej dyskusji, komisja przegłosowała kolejno stanowisko w sprawie bieżącej 
sytuacji finansowej oraz zaproponowany wniosek.  
  
Stanowisko 1 
Komisja Finansów zapoznała się z sytuacją finansową miasta oraz zarządzeniami Burmistrza 
Miasta i pozytywnie je opiniuje. 
 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

(Komisja przyjęła stanowisko jednogłośnie) 
 
Wniosek 3 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o przekazanie radnym na sesji w miesiącu 
maju pisemnej informacji o wpływie stanu epidemii w Polsce na sytuację finansową gminy. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. –  0 głosów 

(Komisja przyjęła wniosek większością głosów) 
 
Ad 6 
 
Przewodniczący Rady zapytał o wynik przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że przetarg jest w trakcie oceny, wpłynęła 1 oferta, która 
przekracza o ok 200.000,00 zł kwotę zarezerwowaną na realizację tego zadania w budżecie.  
 
Edward Andrejczuk zapytał, czy po przetargach różnica między oczekiwaniem wykonawcy  
a możliwościami gminy zmniejsza się czy jest na takim samym poziomie. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że różnica jest zdecydowanie mniejsza niż po poprzednim 
przetargu. 
 
Radna Maria Sitko poinformowała o zaplanowanej na 22.05.2020 r. wizycie do Izbicka, w celu 
złożenia w imieniu Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej wiązanki  kwiatów pod pomnikiem 
Powstańców Śląskich.  
 
Burmistrz Miasta podziękował za piękny gest oraz za reprezentację.  
 
Ad 7 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 3/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 23.04.2020 r. 
 

za - 10 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrz. – 1 głos 
 (Protokół został przyjęty jednogłośnie)  

 

https://bip.bierun.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-/36
https://bip.bierun.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-/36
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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 
 
 


