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  PROTOKÓŁ NR 9/2019 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 24.10.2019 r. 

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Stan prac nad Strategią rozwoju miasta do roku 2030. 
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 8/2019 z posiedzenia komisji w dniu 19.09.2019 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 – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
 
Ad 1 
 
Temat stan prac nad Strategią rozwoju miasta do roku 2030 przedstawił Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Łukasz Odelga.  
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Marcin Nyga, Agnieszka Demska-Furgał, Jarosław Mokry, 
Edward Andrejczuk, Maria Sitko poruszano sprawy dotyczące między innymi horyzontu czasowego 
Strategii, dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego, zabezpieczenia środków w budżecie na opracowanie 
Strategii, wystąpienia do RDOŚ z zapytaniem o konieczność opracowania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, udziale radnych w pracach nad Strategią, zadań zespołów i komitetów 
odpowiedzialnych za opracowanie przedmiotowego dokumentu. 
 
Zastępca Burmistrza Miasta oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 
udzielili szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na poruszone kwestie.  
 
 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujący wniosek: 
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Wniosek 1 
Komisja Finansów wnioskuje do Burmistrza Miasta Bierunia o niezwłoczne przystąpienie  
do opracowywania Strategii rozwoju Miasta Bierunia wraz z zabezpieczeniem odpowiedniej kwoty  
w budżecie miasta na 2020 r. 
 

za - 8 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 0 głosów  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 
Ad 2 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania następujących projektów uchwał: 
 

a) w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych 
miasta Bierunia 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga.  
 
Sekretarz i Skarbnik Miasta udzieliły odpowiedzi na zadane przez radnych Piotra Świerkosza i Natalię  
Grosman pytania dotyczące kosztów związanych z wprowadzeniem wspólnej obsługi informatycznej, 
możliwości funkcjonalnych, ewentualnych skutków dla mieszkańca związanych z wprowadzenia 
wspólnej obsługi. 
 
Ok. godz. 16:50 posiedzenie opuściła radna Maria Sitko . 
Od tej chwili w posiedzeniu komisji uczestniczy 7 radnych.  
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał poprosiła, aby do Sesji, przed podjęciem Uchwały w sprawie 
wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Bierunia,  
uzupełnić informację o stan zatrudnienia osób zajmujących się systemami informatycznymi  
w jednostkach,  formy zatrudnienia tych osób oraz jak w praktyce temat wspólnej obsługi widzą  
informatycy.  
 
Przewodniczący Rady złożył uwagę formalną, że w projekcie Uchwały brak wnioskodawcy i poprosił, 
aby przed Sesją uzupełnić to. Zwrócił również uwagę, że zdarzają się uchwały bez wnioskodawcy, a 
zgodnie z regulaminem powinien on zawsze być. 
 
 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 
 
 
Opinia 1 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi 
informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Bierunia, z uwzględnieniem zgłoszonej uwagi 
dotyczącej uzupełnienia Wnioskodawcy.  
 

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

 
Komisja przyjęła opinię większością głosów, przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym się. 
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b) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok 
 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 2   
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 
2019 rok.    

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Ad 3 
 
Temat bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu 
w okresie międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 
 
Skarbnik Miasta i Zastępca Burmistrz udzielili odpowiedzi na pytania Przewodniczącego Rady 
dotyczące wydatków i dochodów majątkowych. 
 
Członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko:  
 
Stanowisko 1 
Komisja Finansów zapoznała się z  bieżącą sytuacją finansową miasta oraz z zarządzeniami Burmistrza 
w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym i pozytywnie je opiniuje. 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 4 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała w imieniu mieszkańców o niefortunne położenia stacji 
naprawy rowerów na ścieżce rowerowej przy ul. Węglowej, czy planowane jest jakieś dodatkowe 
rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo głównie dzieci, które wpadają z rowerami i hulajnogami na 
tą stację np. dodatkowe wyrysowanie pasów. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że rozezna temat. Dodał również, że w nawiązaniu do licznych 
uwag które pojawiały się głównie w mediach elektronicznych instytucją, która zatwierdza docelowo 
organizację ruchu jest Powiat i to on wskazał na konkretne zapisy niepozwalające na oznakowanie 
poziome w tego typu  miejscach.  
 
Przewodniczący Rady poprosił, aby w tak ważnym wydarzeniu jakim będzie odsłonięcie pomnika 
Powstańców Śląskich w Dniu Niepodległości, w trwającym roku Powstań Śląskich,  pomyśleć o udziale 
Wojska lub Policji i zaciągnięciu uroczystej warty.  
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Zastępca Burmistrza zaprosił wszystkich na tą uroczystość i zapewnił, że te obchody będą miała 
charakter dużo bardziej uroczysty i huczny,  niż jak to bywało w latach poprzednich. 
Ponadto zaprosił na uroczyste przekazanie samochodu Straży Miejskiej, które odbędzie się przed 
najbliższą Sesją o godz. 14:30 na parkingu urzędowym.  
Poinformował również o możliwości  pozyskania środków na modernizację oświetlenia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i przedstawił ulice, które będą objęte 
projektem. Będzie to III etap modernizacji tylko gminnego oświetlenia o wartości ponad 1 mln złotych. 
 
Radny Piotr Świerkosz zapytał o oświetlenie od ul. Solidarności do Placu Nobla i dalej do bram 
Nitroegu. Jest to sieć skojarzona, dlatego czy gmina w związku z planowaną modernizacją części  
oświetlenia, której jest właścicielem zamierza podjąć jakieś działania w zakresie przekonania 
właściciela sieci firmy Tauron do wymiany opraw i słupów, mniej więcej w tym samym czasie w którym 
będzie realizowany projekt, aby nie zostawiać części drogi ze starym oświetleniem, ponieważ będzie 
to niepraktyczne i źle wyglądać.  
 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jest to chyba najstarsze oświetlenie w Bieruniu. Jest 
dokumentacja projektowa. Gmina wystąpi do firmy Taurona z informacją,  że dokumentacja jest do 
wykorzystania i że planuje zdobyć dofinansowanie. Jeśli gmina pozyska dofinansowanie to wtedy 
rozpoczną się rozmowy, aby Tauron mógł zaplanować w budżecie wymianę słupów na nowe, być może  
nawet opraw na ledowe.    
 
Radny Stanisław Jurecki zapytał o oświetlenie od ul. Działkowców i oświetlenia ścieżki rowerowej  
z Bierunia Starego do Nowego. 
 
Przewodniczący Komisji odniósł się do pytania w sprawie oświetlenia ścieżki rowerowej - będzie 
realizowany ogromny  projekt w ramach przebudowy  centrów przesiadkowych, na który gmina 
otrzymała dofinansowanie w formule zaprojektuj i przebuduj.  
Uzupełniająco Zastępca Burmistrza dodał, że są problemy z GDDiA i PKP ws. uzgodnień na  
2 odcinkach, jednakże w pozostałym zakresie budowa lada dzień ruszy. Łącznie będzie 
modernizowanych 115 słupów.  
Następnie odpowiedział na pytanie dotyczące ul. Działkowców - dokumentacja jest, ale gmina aplikuje 
na modernizację oświetlenia gminnego a nie budowę, ponieważ ona nie jest kwalifikowana. 
 
Radny Jarosław Mokry zapytał o ilość oświetlenia, które będzie modernizowane w ramach projektu  
i co zaważyło o wyodrębnieniu akurat tego konkretnego zakresu do projektu oraz czy audyty 
energetyczne będą opracowane dla całości dokumentacji. 
 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że gmina chce złożyła wniosek na oświetlenie które jest tylko 
własnością gminy, ponieważ wtedy poziom dofinansowania jest maksymalny i jest wymiana 1 do 1 
oprawy a czasem nawet słupa. Zakres obejmuje pozostałe oświetlenie gminne, które nie zostało ujęte 
we wcześniejszym wniosku. Po zweryfikowaniu okazało się, że w pozostałym zakresie poziom 
dofinansowani jest tak niski, że nie opłaca się na chwilę obecną aplikować na niego. 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała o przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. 
 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że wpłynęła  1 oferta i wyniki zostaną opublikowane lada dzień. 
 
 
Ok. godz. 17:25 posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Świerkosz.  
Od tej chwili w posiedzeniu komisji uczestniczy 6 radnych. 
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Ad 5 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół Nr 8/2019  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 19.09.2019 r. 
 

za - 5 głosów  przeciw - 0 głosów  wstrz. - 1 głos  
 
Protokół został przyjęty większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Anna Wilk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów 
  
 

 
Edward Andrejczuk 
 


