PROTOKÓŁ NR 30/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 23 sierpnia 2021 roku
o godzinie 1600 w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15
Obecnych 5 członków Komisji (na 6 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, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę burmistrza Mateusza
Handla, zastępcę burmistrza Mikołowa Iwonę Spychałę-Długosz, skarbnika miasta Danutę
Jasińską Gdaniec oraz dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę Czech.
Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- projekt uchwały nr 97/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu na rok 2021
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
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 97/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 101/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – szczegółowo omówił temat.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- zwiększonej wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia Burmistrza
w stosunku do roku ubiegłego;
- konieczności rozważenia zmiany zasad przyznawania stypendiów Burmistrza;
- dofinansowań do cen wody i ścieków;
- realizacji programu „Czyste Powietrze” oraz bardzo dużego zainteresowania wśród
mieszkańców tym tematem;
- wzrostów cen energii elektrycznej.
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W dyskusji udział wzięli: przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska, burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula, radny Krzysztof Jakubiec, zastępca burmistrza Iwona
Spychała-Długosz oraz zastępca burmistrza Mateusz Handel.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 101/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 102/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Mikołowa na lata 2021-2033
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 102/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 103/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – szczegółowo omówił temat.
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 103/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- uchwała nr 174 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 kwietnia
2021 r. w sprawie zwolnienia z opłat ponoszonych bezpośrednio przez ochotnicze
straże pożarne podczas zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. uchwały do wiadomości.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – przedstawiła protokół z poprzedniego
posiedzenia Komisji nr 29/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku, do którego nie wniesiono
żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 29/2021 został przyjęty.
Do pkt 5
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik – nawiązał do tematu trudnej sytuacji finansowej
Gminy Mikołów i wydatków bieżących w 2022 roku, poinformował, że jego zdaniem należy
zmodyfikować przyszłoroczną formułę budżetu obywatelskiego.
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Zastępca burmistrza Mateusz Handel – zgodził się z wypowiedzią wiceprzewodniczącego
RM Michała Rupika.
Radny Krzysztof Jakubiec – nawiązał do tematu uchwały Rady Działalności Pożytku
Publicznego, poinformował, że jednostki OSP zawsze były wspierane przez Urząd Miasta
Mikołów i nie ponosiły żadnych dodatkowych kosztów za przeprowadzenie określonych
procedur, w tym postępowań w ramach zamówień publicznych.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca
Komisji podziękowała za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1650.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji
Rady Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji RM Nr 2

Monika Graca-Kierzkowska

Katarzyna Głośna
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