
KBSRG Strona 1 
 

RM.BSiRG.0012.14.2019 

 

Protokół Nr 14 /2019 

 

 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, 

które odbyło się w dniu 25 listopada 2019 roku, pod przewodnictwem przewodniczącego 

Komisji radnego pana Romana Matyi. 

Nieobecni radni: pan Jacek Krywult,  pan Janusz Buzek, pan Tomasz Wawak – 

usprawiedliwieni. 

Obecni : wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. I czytanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska – Białej na 2020 rok – 

dyskusja, zgłaszanie propozycji, uwag i wniosków. DRUK NR 295 

3. Projekt uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska – Białej (na lata 

2020 – 2039) przedstawienie, omówienie, dyskusja. DRUK NR 294 

4. Sprawy różne Komisji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Otworzył kolejne posiedzenie, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszym 

posiedzeniu Komisji.  Poinformował, iż z godnie z zapowiedzią odbędzie się pierwsze 

czytanie uchwały budżetowej wraz z dyskusją.  

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

Ad. 2 i Ad. 3 

I czytanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska – Białej na 2020 rok – 

dyskusja, zgłaszanie propozycji, uwag i wniosków. DRUK NR 295 

Projekt uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska – Białej (na lata 

2020 – 2039) przedstawienie, omówienie, dyskusja. DRUK NR 294 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98877.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98876.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98877.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98876.json
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Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Zgłosił uwagi do zmienionej wersji projektu uchwały budżetowej, twierdząc, iż poprzednia 

forma, była bardziej przejrzysta, lepsza, bardziej czytelny był układ tabelaryczny. 

Zaproponował przygotowanie nakładki do zapisanych w projekcie tabel. Zapytał skąd i 

dlaczego taka zmiana i czy inni radni mają podobne uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały.  

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Odpowiedział, że w innej formie przedstawione są tylko wydatki i dochody, ponieważ został 

zakupiony nowy program komputerowy i np. dane dotyczące wynagrodzenia w szkołach 

podstawowych, mają dodaną jeszcze część opisową, czego wcześniej nie było. 

Pan Andrzej Gacek – radny 

Także zgłosił uwagi do nowej formy opracowania, stwierdził, że poprzednia była bardziej 

czytelna. 

Pan Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej  

Stwierdził, że w przygotowanym i omawianym projekcie uchwały budżetowej zawartych jest 

więcej informacji niż w poprzednim opracowaniu. Ale ogólny ogląd to układ znaczniej mniej 

czytelny. W kolejnym projekcie należy uwzględnić zmianę formy graficznej, zgodnie z 

uwagami. Firma „Rekord” ma dobre programy dla Gmin, a Bielsko-Biała jest miastem i 

gminą.  

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Poprosił o przedstawienie dodatkowych danych za lata 2017, 2018 i 2019 – zestawienia 

informacji dotyczących spadku nadwyżki operacyjnej, wyjaśnienia, dlaczego spada 

zyskowność miasta i wykonanie. Wysokości zaciągniętych kredytów, wysokości spłat rat 

kapitału oraz z czego wynikają takie koszty operacyjne.  

Pan Jerzy Bauer – radny 

Poprosił o przedstawienie danych dotyczących wynagrodzeń w jednostkach kultury. 

Pan Konrad Łoś – radny  

Potwierdził, że nie zbędna jest szczegółowa informacja o kształtowaniu się nadwyżki 

operacyjnej w poszczególnych (poprzednich) latach. 

Skarbnik Miasta i Zastępca Prezydenta Miasta udzielali radnym odpowiedzi i wyjaśnień. 

W większości dyskusja dotyczyła zmiany formy projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. 

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Komisji zaproponował termin 

kolejnego posiedzenia na dzień 2 grudnia 2019 roku godz. 12.00. Poprosił radnych o 

kierowanie pytań dotyczących budżetu na 2020 rok bezpośrednio do Skarbnika Miasta i o 

merytoryczne przygotowanie się radnych do dyskusji nad budżetem. 
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Ad. 4 

Sprawy różne. 

 

Nie zgłaszano spraw różnych. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

         


