PROTOKÓŁ NR 19/2020
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 21 września 2020 roku
o godzinie 1600 w sali sesyjnej w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15
Obecnych 6 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza realizacji wniosków Komisji.
3. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2020 roku.
4. Sprawy wniesione.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne glosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna - otworzyła posiedzenie, przywitała
członków Komisji, radną Ewelinę Kuklę, radną Anetę Esnekier, burmistrza Mikołowa
Stanisława Piechulę, zastępcę burmistrza Mateusza Handla, zastępcę burmistrz Iwonę
Spychałę-Długosz, skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec, dyrektora Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Pawła Kojsa oraz dyrektora Centrum Usług
Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę Czech. Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła
porządek. Poinformowała, że ze względów organizacyjnych przed posiedzeniem Komisji
zmieniono porządek obrad i w pierwszej kolejności omówiony zostanie punkt – „Analiza
realizacji wniosków Komisji”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – przedstawiła odpowiedź na wniosek
z poprzedniego posiedzenia Komisji dot. zapytania radnej Stanisławy Hajduk-Bies odnośnie
uregulowania zaległości podatkowych ŚOB.
Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – szczegółowo omówił temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: dyrektor ŚOB Paweł Kojs,
przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna, burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula
oraz zastępca burmistrza Mateusz Handel.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma
do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna - poinformowała, że do Rady Miejskiej
Mikołowa wpłynęło:

- informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku,
- uchwała nr 4200/III/172/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach z dnia 8 września 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza
Mikołowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której głos zabrali: przewodnicząca Komisji Katarzyna
Głośna oraz zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2020 roku.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Komisja większością głosów przyjęła bez uwag informację o przebiegu wykonania
budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informację o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Mikołowie
skierowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa dot. wniosków do budżetu
Gminy Mikołów na 2021 rok.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna oraz radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska
zaproponowały wystąpić do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem, aby wspólnie
z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Mikołów ustosunkował się do ww. sprawy. Ponadto
zaproponowano przekazać przedmiotowe pismo, jako wnioski do budżetu Gminy Mikołów
na 2021 rok oraz zaproponowano, aby na następne posiedzenie Komisji RM nr 6
ds. Społecznych zaprosić prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego panią Barbarę Załogę
w celu szczegółowego omówienia tematu.
Przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższe propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.
- projekt uchwały nr 101/2020 zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
Powiatowi Mikołowskiemu
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 101/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
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- projekt uchwały nr 110/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu
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 110/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 109/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – szczegółowo omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: skarbnik miasta Danuta
Jasińska-Gdaniec, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska, zastępca burmistrza Mateusz Handel
oraz radny Krzysztof Jakubiec.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 109/2020 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 111/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Mikołowa za lata 2020-2031
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 111/2020 większością głosów został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 5
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – przedstawiła protokół z poprzedniego
posiedzenia Komisji nr 18/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, do którego nie wniesiono
żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 18/2020 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zadała pytanie, czy Gmina Mikołów planuje
przeprowadzić akcję darmowych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Mikołowa
w wieku 75+ oraz jaki byłby koszt przeprowadzenia tego typu akcji?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz przewodnicząca Komisji Katarzyna
Głośna – kolejno odnieśli się do ww. tematu.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca
Komisji podziękowała za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1640.
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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
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