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PROTOKÓŁ NR 3/2020 
z posiedzenia Komisji Finansów  
które odbyło się 23.04.2020 r.  

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

 
Porządek posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektów uchwał. 
2. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza w sprawie 

zmian budżetu w okresie międzysesyjnym 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Finansów w dniu 20.02.2020 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.   
 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 
 
Ad 1 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zmiany uchwały dot. Programu "Aktywni Seniorzy 60+". 
 

Do projektu uchwały wprowadził Przewodniczący komisji oraz Radca Prawny Katarzyna 
Morawska-Paterek. 
 
Po zakończonej dyskusji nad projektem uchwały, w której głos zabrał radny Marcin Nyga 
komisja przystąpiła do zaopiniowania przedmiotowej uchwały.  
 
Opinia 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. 
Programu "Aktywni Seniorzy 60+".  
 

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

(Komisja przyjęła opinię większością głosów).  
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b) w sprawie zmiany uchwały dot. programu "Rodzina Trzy Plus". 

 
Burmistrz Miasta przestawił 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 zmiany uchwały dot. 
programu "Rodzina Trzy Plus”.  
 

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

(Komisja przyjęła opinię większością głosów).  
 
 
Przewodniczący komisji wniósł o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
aktualnie obowiązujących regulaminów obu programów.  
 
Burmistrz Miasta poprosił, aby zgłaszać tego typu problemy, by informacje na stronie były jak 
najbardziej aktualne i kompletne. 
  
 

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

Skarbnik Miasta Dorota Przybyła przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.   
 
Głos w dyskusji zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Marcin Nyga, Piotr Świerkosz, w której  
poruszono między innymi kwestie dotyczące mechanizmów udzielenia pomocy finansowej 
Szpitalowi Megrez za pośrednictwem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
 
Po jej zakończeniu komisja zaopiniowała przedmiotową uchwałę.   
 
Opinia 3 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
 

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

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie).  
 
 

d) w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Bieruń. 
 
Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.   
 
Po przeprowadzeniu dyskusji, Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
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Opinia 4  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości 
gruntowych na rzecz Gminy Bieruń. 
 

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

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie).  
 
 

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

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

 
Projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Miasta. 
 
W czasie dyskusji nad projektami uchwał głos zabrali radni: Jarosław Mokry, Marcin Nyga, 
poruszono między innymi sprawy dotyczące: projektu miękkiego „Daj sobie szanse”, 
przesunięcia środków pomiędzy zadaniami.  
 
Po zakończonej dyskusji, komisja przegłosowała projekty uchwał. 
 
Opinia 5  
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) 
 
 

Opinia 6 
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) 
 
 

g) w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
  
Burmistrz Miasta wprowadził do tematu i przedstawił propozycje pomocowe dla 
przedsiębiorców zaproponowane przez gminę.    
 
Następnie Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.   
 
W czasie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali radni: Natalia Grosman, Agnieszka 
Demska-Furgał, Edward Andrejczuk, poruszono między innymi kwestie dotyczące skutków 
finansowych wprowadzenia uchwały; rozszerzenia uchwały o dodatkowe grupy 
przedsiębiorców; wprowadzenia ewentualnych dalszych działań pomocowych dla 
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przedsiębiorców; czasookresu funkcjonowania uchwały; grupy przedsiębiorców objętych 
pomocą w ramach uchwały.  
 
Opinia 7 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie okresowego zwolnienia  
z podatku od nieruchomości. 
 

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

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie) 
 
 

h) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat  podatku od nieruchomości. 
 

Do projektu uchwały wprowadziła Skarbnik Miasta. 
 
Po przeprowadzeniu dyskusji, w której głos zabrali radni: Jarosław Mokry, Edward 
Andrejczuk, Natalia Grosman, Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie opinię.  
 
Opinia 8  
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów 
płatności rat  podatku od nieruchomości. 
 

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

(Komisja przyjęła opinię jednogłośnie) 
 
 
Ad 2 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian 
budżetu w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta. 
 
Głos w dyskusji zabrali radni: Marcin Nyga, Edward Andrejczuk, którzy zapytali o kwotę na 
przygotowanie wyborów prezydenckich; zakupy dla obrony cywilnej; zmiany kwalifikacji 
zadań.   
 
Po zakończonej dyskusji, komisja przyjęła stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji finansowej. 
  
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) 
 
 
Ad 3 
 
Radna Agnieszka Demska zapytała o pismo z Poczty Polskiej w sprawie udostępnienia spisów 
wyborców. 
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Burmistrz Miasta potwierdził, że w nocy do Urzędu trafił mail sygnowany podpisem Poczta 
Polska, bez imienia, nazwiska i stanowiska, w którym podmiot zwrócił się o udostępnienie 
spisu wyborców z bardzo szczegółowymi danymi oraz przesłanie go w jednym pliku bez hasła. 
Dodał, że na chwilę obecną nie znajduje podstawy prawnej, aby udostępnić tego typu dane. 
Jeżeli pojawi się dokument, który pozwoli zgodnie z prawem i w sposób bezpieczny udostępnić 
dane osobowe to będzie zobowiązany to zrealizować.   
 
Radny Piotr Świerkosz zapytał o niedobory w subwencji oświatowej. 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że sytuacja się nie zmieniła, gmina nadal nie otrzymała kwot 
ostatecznych oraz nie wpłynęła żadna korekta. 
 
Radna Maria Sitko wniosła o interwencję i częstsze opróżnianie zbiornika z używaną odzieżą, 
który znajduje się  obok przystanku, przy skrzyżowaniu ulic Skalnej i Kamiennej. Zbiornik jest  
bardzo często przepełniony i notorycznie wysypuje się z niego odzież. Dodała, że problem ten 
zgłaszała już do Straży Miejskiej. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że problem ten występuje w całym mieście  
i prawdopodobnie w kolejnych miesiącach ilość tych miejsc i pojemników będzie rewidowana. 
Dodał, że częstotliwość opróżniania to jest jedna kwestia, natomiast drugim problemem są 
osoby, które rozgrzebują tą odzież i tak naprawdę doprowadzają do zaśmiecania okolicy tych 
pojemników, co wygląda bardzo nieestetycznie. 
 
 
Ad 4 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 2/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 20.02.2020 r. 
 

za - 9 głosów 
 

przeciw - 0 głosów 
 

wstrz. – 1 głos 
 (Protokół został przyjęty wiekszoscia głosów).  

 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Anna Wilk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów 
  

 
Edward Andrejczuk 
 
 


