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PROTOKÓŁ NR 5/2022 
z posiedzenia Komisji Finansów, które odbyło się 19.05.2022 r. 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Raport o stanie miasta. 

3. Opiniowanie wykonania budżetu za 2021 rok. 

4. Realizacja wniosków Komisji za I kwartał 2022. 

5. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia, 

b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2021 rok, 

c) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu 

miasta za 2021 rok, 

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

e) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok. 

6. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian 

budżetu w okresie międzysesyjnym. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Przyjęcie Protokołu nr 4/2022 z posiedzenia Komisji Finansów z dnia 21.04.2022 r. 

 
Ad 1 
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.  

 

Ad 2 

Raport o stanie miasta przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. Do raportu odniósł się 

Przewodniczący Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następującą opinię : 

 

Opinia 1 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje raport o stanie miasta będący w kompetencji Komisji wraz  

z zestawieniem projektów dofinansowanych ze środków unijnych.  

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za . 
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Ad 3 

 Wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 

 

W czasie dyskusji głos zabrali Przewodniczący Komisji oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.  

Odpowiedzi udzielili Skarbnik Miasta oraz Burmistrz Miasta.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następującą opinię: 

Opinia 2 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2021 rok w części będącej w kompetencji 

Komisji   

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za.  

 

Opinia 3 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta za 2021 rok wraz z informacją  

o stanie mienia komunalnego.  

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za.  

 

Opinia 4 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje sprawozdania finansowe za 2021 rok.   

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za.  

 

Ad 4 

Przewodniczący Komisji wobec barku zgłoszeń poddał pod głosowanie następującą opinię: 

Opinia 5 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje realizacje wniosków Komisji za I kwartał 2022 roku. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił 3-minutową przerwę techniczną. 

Przewodniczący Komisji wznowił posiedzenie Komisji po przerwie. 

 

Ad 5 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 

 

a) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia, 
 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Miasta. 

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

 

Posiedzenie Komisji opuścił Radny Jarosław Mokry. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych.  
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Opinia 6 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 

 

b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2021 rok, 

 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta.  

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 

 

Opinia 7 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Bieruń za 2021 rok 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 

 
c) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania 

budżetu miasta za 2021 rok, 
 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta.   

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 

 

Opinia 8 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok  

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 

 

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027, 
e) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok. 

 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta.  

W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga, Przewodniczący 

Komisji, poruszono kwestie dotyczące m.in.: wydatków majątkowych związanych z dotacjami i emisją 

oraz przesunięć środków z zadań projektowych. 

Odpowiedzi na poruszone kwestie udzielili: Skarbnik Miasta oraz Burmistrz Miasta. 

 

Do obrad powrócił radny Jarosław Mokry. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy  9 radnych. 
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Opinia 9 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027. 

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

Opinia przyjęta większością głosów, przy 8 głosach za i 1 wstrzymującym się.  

 

Opinia 10 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta 

Bierunia na 2022 rok. 

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

Opinia przyjęta większością głosów, przy 8 głosach za i 1 wstrzymującym się.  

 

Ad 6 

Informację o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian 

budżetu w okresie międzysesyjnym przedstawiła Skarbnik Miasta.  

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali: radna Natalia Grosman oraz Przewodniczący Komisji,  

poruszono kwestie dotyczące m.in.: zwiększenia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, 

dotacji celowej w dziale rolnictwo i łowiectwo oraz przesunięć w dziale transport i łączność.  

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta.  

 

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

 

Opinia 11 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje bieżącą sytuację finansową miasta oraz zarządzenia Burmistrza 

w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za.   

 

Ad 7 

W tym punkcie posiedzenia ponownie głos zabrała Skarbnik Miasta. Poruszony został wniosek  

z Komisji Bezpieczeństwa dotyczący przeprowadzenia odkomarzania. W związku z tym , że środki 

zabezpieczone w budżecie na ten cel są niewystarczające, zaistniała potrzeba zabezpieczenia  

w  kwoty 22100 zł.  

W czasie dyskusji w której głos zabrali Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny Jarosław Mokry, Radny 

Stanisław Jurecki, Przewodniczący Komisji Finansów, Burmistrz Miasta, Radna Natalia Grosman, 

Radna Maria Sitko zostały przedstawione argumenty przemawiające za i przeciw odkomarzaniu, tego 

czy odkomarzanie ma obejmować cały obszar gminy czy tylko część rekreacyjną miasta. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek do Burmistrza Miasta o to, aby bez względu na to, jaka decyzja w 

tej sprawie zapadnie, mieszkańcy zostali odpowiednio wcześnie, jasno i czytelnie poinformowania  

o tym jakie miasto podejmie działania. 

 

Posiedzenie opuścił radny Piotr Świerkosz. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych. 
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Ad 8 

Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie Przyjęcie Protokołu nr 4/2022 z posiedzenia Komisji 

Finansów z dnia 21.04.2022 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 8 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 


