PROTOKÓŁ NR 3/2019
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 4 lutego 2019 roku
o godzinie 1600 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mikołowie
Obecnych 6 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne glosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna - otworzyła posiedzenie, przywitała
członków Komisji, radną Ewelinę Kuklę, radną Martynę Centkowską-Strzelczyk,
radnego Jarosława Sworzenia, radnego Adama Zawiszowskiego, zastępcę burmistrza
Iwonę Spychałę-Długosz, skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec oraz naczelnika
wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcina Stokłosę.
Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 12/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – omówiła temat. Poinformowała,
że na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy
o samorządzie gminnym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na współfinansowanie realizacji zadania
będącego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w odniesieniu
do osób odprowadzonych z terenu Mikołowa do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zadała pytanie, czy zadanie to będzie współfinansowane
ze środków z tzw. „korkowego”?
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – udzieliła odpowiedzi twierdzącej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 12/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.

- Projekt uchwały nr 14/2019 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych
ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów.
Naczelnik wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych
Marcin Stokłosa – omówił temat. Poinformował, że zgodnie z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zaproponowana zostaje dopłata
do 1 m3 wody dla grupy taryfowej W1 i W2 w kwocie 1,22 zł brutto i dopłata do 1 m3 ścieków
w kwocie 4,73 zł brutto dla grupy taryfowej K1 i K2. Dopłaty mają obowiązywać od 1 marca
2019 roku do 31 marca 2020 roku. Wyjaśnił, że temat został szczegółowo omówiony
na posiedzeniu Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Krzysztof Jakubiec,
naczelnik wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcin
Stokłosa oraz radna Ewelina Kukla.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 14/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 16/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w roku 2020.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że zgodnie
z ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim w przypadku nietworzenia funduszu
sołeckiego występuje konieczność corocznego podejmowania uchwały Rady Miejskiej
w powyższej sprawie. Z uwagi na fakt, iż gmina Mikołów nie tworzy funduszu sołeckiego
przedkłada się projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Katarzyna
Syryjczyk-Słomska, skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec, radny Krzysztof Jakubiec
oraz radny Andrzej Sukiennik.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 16/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 21/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się: zwiększenia planu przychodów o kwotę 451 501,32 zł, zmniejszenia planu wydatków
o kwotę 1 002 200,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 453 701,32 zł.
Szczegółowo omówiła zaproponowane zmiany.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- robót budowlanych przy ul. Stara Droga;
- budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi przy
ul. Dzieńdziela;
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- montażu progów zwalniających na drogach zbiorczych, które w znacznym stopniu
utrudniają pracę służb ratunkowych.
W dyskusji udział wzięli: radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska, naczelnik wydziału
Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcin Stokłosa, radny
Krzysztof Jakubiec, radny Michał Rupik, przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna oraz
radna Martyna Centkowska-Strzelczyk.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 21/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 23/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019-2030.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 23/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 24/2019 w sprawie uchylenia treści ust. 1 w § 2 uchwały
nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Mikołów z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmian
w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanej treści ust. 1 w § 2 uchwały
nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie
zmian w budżecie na rok 2019.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała,
że w związku z błędnym zapisem wielkości dochodów bieżących w ust. 1 pkt 1 § 2 uchwały
Rady Miejskiej Mikołowa dokonuje się korekty treści powyższego zapisu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 24/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Pismo Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej skierowane do Burmistrza
Mikołowa dot. protestu wobec planowanej podwyżki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli skierowane do Zarządu
Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odnoszące się do ww. protestu.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Do przedstawionego protokołu Nr 2/2019 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 2/2019 został przyjęty przez aklamację.
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Do pkt 5
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca
Komisji podziękowała za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1635.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji
Rady Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodnicząca Komisji RM Nr 2
(Katarzyna Głośna)

4

