PROTOKÓŁ NR 32/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 8 grudnia 2021 roku
o godzinie 1600 w sali nr 11 w budynku Urzędu Miasta Mikołów
Obecnych 3 członków Komisji (na 3 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Mikołów na 2022 rok.
3. Sprawy wniesione.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
5. Analiza realizacji wniosków Komisji.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier - otworzyła posiedzenie, przywitała członków
Komisji, zastępcę burmistrza Mateusza Handla, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz
oraz radcę prawnego Annę Wierzbicę. Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – zaproponowała przystąpić do omówienia projektu
budżetu miasta Mikołów na 2021 rok. Kolejno przedstawiła projekty uchwał, które wpłynęły w tej
sprawie: projekt uchwały nr 159/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2022–2041 oraz projekt uchwały nr 160/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022.
Wspomniała o dołączonych do materiałów opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej
– w odniesieniu do obydwu projektów uchwał.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat. Szczegółowo przedstawił projekt
budżetu miasta Mikołowa na 2022 rok z uwzględnieniem działów i rozdziałów będących
w kompetencjach Komisji. Ponadto poinformował o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, z uwagami, do:
- przedłożonego przez Burmistrza Mikołowa projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2022-2041,
- przedłożonego przez Burmistrza Mikołowa projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
- możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta
Mikołowa.
W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej zgłosił autopoprawkę w § 4 - poprawny
zapis powinien brzmieć: „(…) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości
731 246,31 zł (…)”. Zmiana zapisu § 4 analogicznie prowadzi do zmiany zapisów kwotowych
w tabeli umieszczonej w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu miasta Mikołowa
w 2022 roku”.
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – poruszyła temat wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2022-2041.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2041.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu
uchwały nr 159/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2041.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 159/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2022-2041 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały nr 160/2021 w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 160/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 został
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie wraz ze zgłoszoną autopoprawką w niżej wymienionych
działach i rozdziałach:
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- 750 - Administracja publiczna:
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie,
- rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa,
- 752 – Obrona narodowa,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- projekt uchwały nr 168/2021 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej
Mikołowa – poprawiony druk
Radca prawny Anna Wierzbica – omówiła temat. Poinformowała, że Statut Młodzieżowej Rady
Miejskiej Mikołowa musi być ponownie procedowany ze względu na ustawę z dnia 20 kwietnia
2021 roku, która zmienia przepisy dotyczące funkcjonowania rad młodzieżowych. Ustawa wymusza
zmiany, które mają obowiązywać najpóźniej od 23 grudnia 2021 roku – zasadnicza zmiana polega
na konieczności zawarcia w Statucie zasad, w oparciu o które członkowie młodzieżowej rady biorący
udział w posiedzeniu młodzieżowej rady, lub czymś co ustawodawca określa jako „zorganizowane
wydarzenie”, na którym reprezentują radę, przysługuje zwrot kosztów przejazdu na terenie kraju.
Uchwała ma precyzyjnie określać na jakich zasadach będą te zwroty przyznawane, musi też określać
ewentualne zasady zwrotu kosztów przejazdu dla opiekuna prawnego w sytuacji gdy członek
młodzieżowej rady jest niepełnoletni. To jest zasadnicza nowość, którą statut musi normować, jednak
w związku z tym, iż w międzyczasie w sposób diametralny zmieniło się orzecznictwo sądowe
i w tym również stanowisko nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego, co do postrzegania tego rodzaju
statutu, konieczne było wprowadzenie innych zmian. W obecnie obowiązującym Statucie znajduje się
zapis, że członkiem młodzieżowej rady może być osoba ucząca się na obszarze Mikołowa.
Aktualnie podejście sądów administracyjnych, w tym Wojewody Śląskiego, jest takie,
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iż jest to prawnie niedopuszczalna dyskryminacja tej młodzieży, która nie osiągnęła jeszcze wieku
20 lat, zaś jest młodzieżą nieuczącą się. Zmiana ta jest fundamentalna, ponieważ wymusza zmianę
całej ordynacji wyborczej. Poza tym praktyka funkcjonowania tego statutu pokazała, że część
postulatów o zmianę mieli sami członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa, bardzo wiele
uwag wniosła też przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa. Biorąc pod uwagę powyższe konieczne
było przygotowanie całkowicie nowego projektu uchwały w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – podziękowała za omówienie tematu. Zgłosiła
dodatkowe poprawki do ww. projektu uchwały:
- w ordynacji wyborczej w tytule dodać słowo „Miejskiej”,
- w ordynacji wyborczej w § 7 ust 2 „Rekomendacja, o której mowa w ust. 2 (…) – ust. 2 zamienić
na ust. 1,
- w ordynacji wyborczej w § 8 i § 9 odwołanie do §7 ust. 2 – wykreślić ust. 2 i pozostawić tylko §7.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. poprawionego projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 168/2021 wraz z poprawkami został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 169/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 169/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie dla zmian w dziale
750 Administracja publiczna.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – przedstawiła plan pracy Komisji RM nr 1
ds. Samorządu na 2022 rok, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. planu pracy.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Plan pracy Komisji RM nr 1 ds. Samorządu na 2022 rok został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 5
Brak.
Do pkt 6
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – przedstawiła protokół z poprzedniego posiedzenia
nr 31/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 31/2021 został przyjęty.
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Do pkt 7
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – poinformowała, że 3 grudnia 2021 roku odbyło
się posiedzenie Komisji Heraldycznej, podczas którego Komisja zajmowała się projektem herbu
Mikołowa. Po burzliwej dyskusji, przełożono podjęcie decyzji w sprawie opinii nt. herbu o kolejny
tydzień, zatem prawdopodobnie 10 grudnia 2021 zapadnie decyzja.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Komisji
podziękowała zebranym za udział w obradach.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1630
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 1

Monika Graca-Kierzkowska

Aneta Esnekier
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WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
z posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 8 grudnia 2021 roku
- Protokół Nr 32/2021
1. Projekt uchwały nr 168/2021 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej
Mikołowa, Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawiony projekt uchwały i zaproponowała
dodatkowe poprawki:
- w ordynacji wyborczej w tytule dodać słowo „Miejskiej”,
- w ordynacji wyborczej w § 7 ust 2 „Rekomendacja, o której mowa w ust. 2 (…) – ust. 2 zamienić
na ust. 1,
- w ordynacji wyborczej w § 8 i § 9 odwołanie do §7 ust. 2 – wykreślić ust. 2 i pozostawić tylko §7.
2. Projekt uchwały nr 169/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok, Komisja zaopiniowała
pozytywnie zmiany w budżecie w dziale 750 Administracja publiczna.

Przewodnicząca Komisji RM Nr 1
Aneta Esnekier
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OPINIA
Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu do projektu budżetu miasta Mikołów na 2022 rok – Protokół
nr 32/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku
1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 159/2020 w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2022-2041.
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 160/2021 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką w niżej wymienionych działach
i rozdziałach:
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- 750 - Administracja publiczna:
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie,
- rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa,
- 752 – Obrona narodowa,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Przewodniczący Komisji RM Nr 1
Aneta Esnekier
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