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PROTOKÓŁ NR 9/2020 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 22.10.2020 r. 

w trybie zdalnym  
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Współpraca z miastami partnerskimi. 
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 8/2020 z posiedzenia komisji w dniu 17.09.2020 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 ustaw, posiedzenie komisji 
odbyło się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft 
Teams. 
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu eSesja  stwierdził, że liczba zalogowanych do 
systemu radnych pozwala na prawomocne podejmowanie opinii, wniosków i stanowisk.   
Przywitał wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu oraz zapytał czy wszyscy radni 
otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi 
do porządku posiedzenia. 
 
Przewodniczący komisji wniósł o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie na 
wniosek Komisji Społecznej projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/8/2020 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bieruń. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia z uwzględnieniem 
zaproponowanej zmiany.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Temat Współpraca z miastami partnerskimi omówiła Naczelnik Wydziału Promocji 
Magdalena Kutynia.  
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następujące 
stanowisko: 
                                                                                                                  
Stanowisko 1  
Komisja Finansów zapoznała się z planem współpracy z miastami partnerskimi i akceptuje 
obecną sytuację oraz stopień realizacji.   
 

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

Komisja przyjęła stanowisko  jednogłośnie. 
 
 
Ad 2 
  
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia. 
 

Do projektu uchwały wprowadziła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 
 
Ok. godz. 15:10 do posiedzenia w trybie zdalnym dołączył radny Marcin Nyga.  
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych.  
 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali  Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta oraz 
radni: Piotr Świerkosz, Marcin Nyga, Edward Andrejczuk, którzy poruszyli kwestie: 
uszczegółowienia zapisów w uchwale poprzez dopisanie, iż zabieranie głosu przez 
mieszkańców będzie odbywać się na zasadach określonych w Statucie Miasta; 
transparentności obrady komisji i sesji; warunku wynikającego z ustawy, a dotyczącego 
konieczności zebrania 200 podpisów poparcia dla danego projektu uchwały; skutków zbyt 
szczegółowego doprecyzowywania  przepisów.  
 
Opinia 1  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały sprawie obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej mieszkańców Bierunia 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie. 
 
 

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 
2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń. 
 

Przewodniczący komisji poinformował, że uchwała znalazła się w porządku posiedzenia 
niniejszej komisji w związku z przyjęciem przez Komisję Społeczną wniosku 
zaproponowanego przez radną Krystynę Wróbel, dotyczącego zwiększenia kwoty dodatku za 
wychowawstwo.  
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Treść wniosku przyjętego przez Komisje Społeczna w dniu 21.10.2020 r.: 
 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o zwiększenie kwoty dodatku  
za wychowawstwo w przedszkolu do 150 zł dla nauczyciela, gdy opiekę nad oddziałem 
sprawuje dwóch nauczycieli oraz do 300 zł na oddział, gdy opiekę na oddziałem sprawuje 
jeden nauczyciel. 
 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga omówiła projekt uchwały.  
 
Burmistrz Miasta podtrzymał wysokość dodatków za wychowawstwo zaproponowane  
w projekcie uchwały przedłożonym na Komisji Społecznej, uzasadnił swoje stanowisko oraz 
wyjaśnił przepisy prawne dotyczące wysokości tych dodatków w szkołach i przedszkolach. 
Dodał, że docelowo chciałby by dodatki w przedszkolach zostały zrównane do wysokości, 
które obowiązują w szkołach, jednakże z uwagi na możliwości finansowe gminy, musi to być 
rozłożone w latach.  
 
W toku dalszej dyskusji głos zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Krystyna Wróbel, Piotr 
Świerkosz, Stanisław Jurecki Edward Andrejczuk, Marcin Nyga, Natalia Grosman  poruszono 
między innymi kwestie dotyczące: dużej dysproporcji w dodatku za wychowawstwo  
w porównaniu z gminami sąsiednimi;  przychylenia się do wniosku w sprawie podwyżek  
za wychowawstwo; zgodności projektu uchwały z przepisami prawa, a w szczególności 
prawidłowej interpretacji pojęcia „wychowawstwo klasy”; przesunięcia decyzji  
o podwyżkach zaproponowanych wnioskiem na komisję budżetową; bardzo trudnego 
budżetu; trudnej pracy nauczycieli w przedszkolach; kwestii formalnych odnośnie 
dokonywania zmian w uchwałach przez radnych; źródła finansowania zaproponowanych 
podwyżek za wychowawstwo tj. obniżenie dotacji dla BOK.  
 
Rady Jarosław Mokry zgłosił wniosek formalny o 5 minutową przerwę.  
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 

nie głos. – 1 osoba 

Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie po przerwie, po której kontynuowano dyskusję 
nad projektem uchwały i proponowanych podwyżkach. 
 
Radny Marcin Nyga zapytał Burmistrza Miasta czy kwota dotacji dla Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury zostałaby obniżona jeszcze w tym roku i jaka byłaby to kwota. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że kwota zostałaby zmniejszona w tym roku, natomiast jej 
wysokość wymaga skalkulowania.  
 
Radny wniósł o przygotowanie do sesji informacji o wysokości obniżenia dotacji dla 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury, w przypadku przyjęcia przez komisję podwyżek za 
wychowawstwo zaproponowanych przez radną Krystynę Wróbel. 
  
Burmistrz Miasta zapewnił, że informacja w tym temacie zostanie  przygotowana.  
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Po zakończonej dyskusji Komisja przyjęła następującą opinię: 
 
Opinia 2 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
VI/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Bieruń.  
W projekcie uchwały na wniosek radnej Krystyny Wróbel wprowadza się następujące zmiany: 
§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
1) opiekę nad oddziałem w przedszkolu:  
a) 150 zł miesięcznie, jeśli dyrektor powierzył sprawowanie opieki nad danym oddziałem 
przedszkolnym dwóm nauczycielom, 
b) 300 zł miesięcznie, jeśli dyrektor powierzył sprawowanie opieki nad danym oddziałem 
przedszkolnym jednemu nauczycielowi. 
Jako źródło finansowania wskazano zmniejszenie dotacji dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 
 

za – 6 głosów  przeciw – 2 głosy  wstrzym. – 1 głos 

Komisja przyjęła opinię większością głosów. 
 
 

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

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

Skarbnik Miasta wprowadziła do projektów obu uchwał.  
 
Głos w dyskusji zabrał radny Jarosław Mokry, który zapytał o etap oceny projektu „Zielona 
Rewolucja w Bieruniu” 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że niniejsza informacja zostanie udzielona na sesji oraz że 
realizacja projektu rozpocznie się w 2021 roku.   
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 
projekty uchwał:  
 
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. 
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za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
 
Ad 3 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian 
budżetu w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta. 
 
Głos w dyskusji zabrali radni: Piotr Świerkosz, Edward Andrejczuk, którzy zapytali  
o przesunięcia: w Dziale Kultura Fizyczna dotyczących boiska Orlik na ul. Chemików, w Dziale 
Gospodarka mieszkaniowa dotyczących zakupu usług remontowych, oraz w Dziale Oświata  
i Wychowanie. 
 
Skarbnik Miasta udzieliła odpowiedzi na zadane przez radnych pytania. 
 
Po zakończonej dyskusji, komisja przyjęła następujące stanowisko:  
 
Stanowisko 2 
Komisja Finansów zapoznała się z bieżącą sytuacją finansową miasta oraz 
zarządzeniami Burmistrza Miasta i pozytywnie je opiniuje.  
 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 4 
 
Przewodniczący komisji poinformował o przygotowanej i przesłanej członkom komisji 
prezentacji w sprawie Programu Karta Mieszkańca Bierunia, który omówiły członkinie  
zespołu ds. Karty Mieszkańca: Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry oraz radne Natalia 
Grosman i Agnieszka Demska-Furgał.   
  
Głos w dyskusji nad przedmiotowym programem zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Marcin 
Nyga, Agnieszka Demska-Furgał, Natalia Grosman, Piotr Świerkosz, Edward  Andrejczuk, 
którzy poruszyli kwestie dotyczące między innymi: Karty jako narzędzie, które przekona 
osoby do zameldowania się w Bieruniu; komercjalizacji cen, by mieszkańcy Bierunia mieli 
możliwość skorzystania z niższych cen; braku konsekwencji w działaniach dotyczących 
kultury; odłożenia realizacji programu na przyszły roku z uwagi na pandemię; integracji Karty 
Mieszkańca z innymi kartami obowiązującymi w Bieruniu; dwóch propozycji 
harmonogramów działań Programu i ich etapów; wpływu pandemii na realizację programu; 
kontynuacji prac nad przedmiotowym Programem m.in. poprzez: przeprowadzenie badania 
ankietowego (dotarcie z ankietą do jak największej grupy zainteresowanych mieszkańców, 
wykorzystanie możliwości urzędowych do przeprowadzenia badania), opracowanie 
niezbędnych dokumentów, oszacowanie kosztów samego Programu oraz wprowadzenia 
ewentualnych ulg; promocji Programu w gazecie Rodnia.  
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Przewodniczący komisji wyraził słowa uznania i podziękowania dla zespołu ds. Karty 
Mieszkańca za wykonaną pracę oraz poddał pod głosowanie następujące opinie:  
 
 
Opinia 5  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje stan prac nad wprowadzenie Karty Mieszkańca 
Bierunia i rekomenduje Burmistrzowi Miasta Bierunia jej wprowadzenie według  
Harmonogramu nr 1.  
 

za – 3 głosów  przeciw – 5 głosów  wstrzym. – 1 głos 

Opinia nie uzyskała wymaganej większości.  
 
Opinia 6 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje stan prac nad wprowadzenie Karty Mieszkańca 
Bierunia i rekomenduje Burmistrzowi Miasta Bierunia jej wprowadzenie według  
Harmonogramu nr 2.  

 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

Opinia została przyjęta większością głosów.  
 

 
Ad 5 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 8/2020 z posiedzenia komisji  
w dniu 17.09.2020 r.  

 

za - 8 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrzym. – 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 
 


