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RM.BSiRG.0012.16.2019 

 

Protokół Nr 16 /2019 

 

 

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

które odbyło się w dniu 6 grudnia 2019 roku, pod przewodnictwem przewodniczącego 

Komisji radnego pana Romana Matyi. 

Nieobecni radni : pan Janusz Buzek, pan Krzysztof Jazowy, pan Jacek Krywult, pan 

Janusz Okrzesik – usprawiedliwieni.  

Obecni wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

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

DRUK NR 295 

3. Zaopiniowanie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska – Białej (na lata 

2020 – 2039)  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.   

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 

Pan Konrad Łoś – radny  

Zaproponował, aby zwrócić się z wnioskiem do Pana Prezydenta, o przygotowanie 

projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Szczyrk bezzwrotnej dotacji celowej w 

wysokości co najmniej 30 tysięcy złotych w związku z tragedią jaka się tam wydarzyła. 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek : 

Głosowanie: za – jednogłośnie. 

 

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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Ad.2 

Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska – Białej na 2020 rok. 

DRUK NR 295 

Ad.3 

Zaopiniowanie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska – Białej (na lata 

2020 – 2039)  DRUK NR 294 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

Poprosił Skarbnika Miasta o zabranie głosu. 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Poinformował, że do wczoraj nie wpłynęły do niego żadne pytania ze strony radnych. 

Poinformował, że przygotowywana jest odpowiedź dla pana radnego Gacka w sprawie 

wydatków bieżących i pełnego zabezpieczenia finansowego w oświacie. 

Pan Andrzej Gacek – radny  

Poprosił jeszcze o informację w sprawie wydatków bieżących w 2020 roku na ochronę 

zdrowia dz. 851. 

Radni pytali m.in. o wydatki dz.758, ZGO, środki na edukację w dziedzinie segregacji 

odpadów, o niedoszacowanie oświaty, o przesunięcie środków 100 tys. zł (rady osiedli) 

nie tylko na drogi, ale na inne zadnia jak infrastruktura, zieleń, chodniki itp. 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Dodał, odpowiadając m.in., na pytania, że ogółem wydatki rosną, prowadzone są 

inwestycje w szpitalu, niektóre jednostki mają niższe plany np. wydział Pomocy 

Społecznej ma zaplanowany budżet w wysokości 74%, są zmniejszone dotacje, spadek w 

wydatkach statutowych. W dochodach spadek inwestycji unijnych, ale przewidywany 

ostrożny wzrost dochodów, zwiększone dotacje dziale opieka, na domy dziecka, rodziny 

zastępcze, szczegółowe informacje zostaną radnym udzielone na piśmie. 

Pan Marcin Litwin – radny 

Zaproponował wniosek, aby 3.200 mln zł wyasygnować z budżetu miasta, z różnych 

działów środki finansowe, na zakup targowiska przez miasto. 

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta  

Wyjaśnił, że nie można zabierać środków z innych paragrafów czy różnych rezerw, bo 

byłoby to naruszenie uchwały, zapisy są obligatoryjne i nie można ich naruszać. Nie ma 

możliwości prawnej. 

Przewodniczący Komisji nie poddał tego wniosku pod głosowanie. 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

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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Poinformował, że radny Janusz Buzek – nieobecny na dzisiejszym posiedzeniu przesłał 

do Komisji pismo- wniosek, poprosił o odczytanie i poddanie pod głosowanie. 

WNIOSEK  

„W celu realizacji w 2020r. wersji pilotażowej programu pn. Szkolny budżet 

partycypacyjny, wycenionego na kwotę 14’800,00 zł, proszę o poddanie głosowaniu na 

posiedzeniu Komisji w dn. 6 grudnia br. wniosku o następujące zmiany w projekcie 

uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2020 rok: 

1. W planie wydatków Budżetu Gminy – własne w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 

rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w kolumnie 8 – Wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych zwiększyć wydatki bieżące o 7’400,00 zł. 

2. W planie wydatków Budżetu Powiatu – własne w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

zwiększyć wydatki bieżące -  

▪ o 1’850,00 zł w rozdziale 80115 - Technika, w kolumnie 8 – Wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych; 

▪ o 1’850,00 zł w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, kolumna 8 – Wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych; 

▪ o 3’700,00 zł w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, kolumna 8 – Wydatki 

związane z realizacją zadań statutowych. 

3. Pomniejszyć wydatki bieżące o łączną kwotę 14’800,00 zł w tym 

▪ o 7’400,00 zł w planie wydatków Budżetu Gminy – własne, w dziale 600 - Transport i 

łączność, rozdziale 60095 - Pozostała działalność, kolumnie 8 - Wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych; 

▪ o 4’573,35 zł w planie wydatków Budżetu Gminy – własne, w dziale 750 – Administracja 

publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kolumnie 8 

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 

▪ o 2’826,65 zł w planie wydatków Budżetu Gminy – własne, w dziale 900 - Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, kolumnie 8 - 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 

Program Szkolny budżet partycypacyjny z powodzeniem został przetestowany w mieście 

stołecznym Warszawa. Służy kształtowaniu postaw obywatelskich wśród dzieci i 

młodzieży oraz rozwija w nich poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Uczy 

aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym. W praktyce sprawia, że 

uczniowie mają wpływ na to jak funkcjonuje, wygląda i zmienia się ich szkoła. 
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Program zakłada, że o wydatkowaniu części pieniędzy, którymi dysponuje placówka 

edukacyjna, decydują wspólnie przedstawiciele społeczności szkolnej, wymyślając, a 

potem wybierając projekty, które z ich perspektywy są najbardziej atrakcyjne i potrzebne. 

Szkolny budżet partycypacyjny według metodologii Fundacji Pole Dialogu oraz Fundacji 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie realizowany jest w 

dziewięciu krokach: 1) powołanie szkolnego zespołu roboczego i opracowanie przez 

niego regulaminu szkolnego budżetu, 2) generowanie pomysłów, 3) pisanie i składanie 

projektów, 4) weryfikacja projektów, 5) promocja projektów, 6) wybór projektów, 7) 

ogłoszenie wyników, 8) realizacja zwycięskich projektów, 9) ewaluacja szkolnego 

budżetu. 

Zakłada się, że wersja pilotażowa Szkolnego budżetu partycypacyjnego w Bielsku-Białej 

obejmie cztery szkoły podstawowe oraz cztery szkoły średnie. Wartość budżetu 

partycypacyjnego w danej szkole wyniesie średnio 1’850,00 zł w zależności od wielkości 

placówki, co razem daje kwotę 14’800,00 zł wydatków związanych z pilotażem. 

Więcej informacji o idei i narzędziach szkolnego budżetu partycypacyjnego można 

znaleźć pod linkiem: 

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/publikacja-szkolny-bud-et-

partycypacyjny-wskaz-wki-dla-pocz-tkuj-cych. 

 

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji 

 Zapytał radnych czy są uwagi do treści wniosku. Wobec braku uwag -  

Przewodniczący podał pod głosowanie odczytany wniosek -  

Głosowanie: za jednogłośnie.  

Komisja pismem przewodnim przekazała wniosek do Prezydenta Miasta. 

„Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, w załączeniu 

przekazuje pismo – wniosek, przesłany przez radnego Pana Janusza Buzka. Komisja 

zapoznała się z treścią wniosku i przegłosowała jednogłośnie, aby przekazać wniosek do 

Prezydenta Miasta, w celu rozważenia propozycji zawartych we wniosku.” 

Następnie Przewodniczący odczytał opinie merytorycznych Komisji - wszystkie 

pozytywne. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie -  

Projekty uchwały w sprawie budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. Druk Nr 295 

Głosowanie : 

za: 6 radnych, wstrzymało się 3 radnych, przeciw 1 radny. 

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/publikacja-szkolny-bud-et-partycypacyjny-wskaz-wki-dla-pocz-tkuj-cych
https://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/publikacja-szkolny-bud-et-partycypacyjny-wskaz-wki-dla-pocz-tkuj-cych
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Projekt uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska – Białej, Druk Nr 

294. 

Głosowanie: 

za: 6 radnych, wstrzymało się 3 radnych, przeciw 1 radny. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji 

 

 

 

            

         

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98876.json
https://bip.um.bielsko.pl/umbielskobiala/Download/get/id,98876.json

