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RM.BSiRG.0012.1.2023 

 

Protokół Nr 62/2022 

 

 

Z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2023 roku, pod przewodnictwem 

Wiceprzewodniczącej Komisji – Pani Urszuli Szabli.  

 

Obecni: wg załączonej listy obecności.  

Nieobecni:   

Przewodniczący Komisji – Roman Matyja, 

radny – Jacek Krywult, 

radny – Dariusz Michasiów. 

        

Porządek obrad przesłany 9 stycznia 2023 r.:  

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1249) 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała 

budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. (DRUK NR 1250) 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 8:30. 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad. 

 

Pani Urszula Szabla – Wiceprzewodnicząca Komisji –   

otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała wszystkich uczestników i przedstawiła 

porządek obrad, który poddała pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania:     za – 10 

  przeciw – 0 

 wstrzymało się – 0 

   nie głosowało – 6 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji zaproponowała, aby punkty 2 i 3 omówić wspólnie. 

https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=216519&file=DRUK+NR+1249.pdf
https://bip.um.bielsko.pl/e,pobierz,get.html?id=216520&file=DRUK+NR+1250.pdf
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Ad. 2 i 3 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1249) 

oraz 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała 

budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. (DRUK NR 1250) 

 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta – 

omawiając powyższe projekty uchwał poinformował m.in., jakich dokonano zmian 

w stosunku do Uchwały z dnia 22 grudnia 2022 r., w Wieloletniej prognozie 

finansowej miasta Bielska-Białej oraz jakie wprowadzono zmiany w Uchwale 

budżetowej na 2023 r. 

Zmiany wprowadzone w Załączniku nr 1: 

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 6.004.020,00 zł, z tego: 

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

zwiększa się dochody o kwotę 1.770.000,00 zł – wpływy związane z realizację zadań 

wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się 

dochody: 

a) o kwotę 3.341.520,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

finansowanie dodatku węglowego. 

b) o kwotę 892.500,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 

niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania.  

Zmiany wprowadzone w Załączniku nr 2: 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.228.020,00 zł, z tego: 

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.770.000,00 zł - wydatki związane z realizacją 

zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się 

wydatki bieżące: 

a) o kwotę 4.565.520,00 zł, z tego 1.224.000,00 zł to niewykorzystane w 2022 

roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatku 

węglowego. 

b) o kwotę 892.500,00 zł - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania.  

Zmiany wprowadzone w Załączniku nr 3:  

„Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” W wyniku zwiększenia dochodów 

o kwotę 6.004.020,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 7.228.020,00 zł zwiększa 
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się deficyt budżetu o kwotę 1.224.000,00 zł. W przychodach wprowadza się pozycję 

Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych, w której ujęte zostają niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatku węglowego w wysokości 

1.224.000,00 zł.  

Zmiany wprowadzone w Załączniku nr 5:  

„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ” Dodaje się pkt 2 – „Dodatek 

węglowy”: 

a) wprowadza się przychody w kwocie 1.224.000,00 zł – w związku 

z niewydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 

roku, jednocześnie środki te przeznacza się na wypłatę dodatku węglowego, 

b) wprowadza się dochody w kwocie 3.341.520,00 zł, jednocześnie środki te 

przeznacza się na wypłatę dodatku węglowego. Dodaje się pkt 3 – „Dodatek 

dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła” 

w kwocie 892.500,00 zł, Suma wydatków bieżących przeznaczonych na 

realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 

5.458.020,00 zł. 

 

Po krótkiej wymianie zdań Pani Urszula Szabla – Wiceprzewodnicząca 

Komisji poddała pod głosowanie powyższe projekty uchwał: 

 

• DRUK 1249: 

Wyniki głosowania:     za – 16 (jednogłośnie) 

   

 

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - 

Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1249) 

Opinia Nr 363/2023/BSiRG 

 

• DRUK 1250: 

Wyniki głosowania:     za – 16 (jednogłośnie) 

   

Komisja wydała następującą opinię: 

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - 

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. (DRUK NR 1250) 

Opinia Nr 364/2023/BSiRG 
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Wobec braku dalszych pytań i zrealizowania porządku obrad 

Wiceprzewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 8:50. 

 

 

 

 

Protokołowała        Wiceprzewodnicząca Komisji 

/-/ Aleksandra Flisek      /-/ Urszula Szabla 

 

                    

 

 

                 

 

 


