PROTOKÓŁ NR 37/2018
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 19 marca 2018 roku
o godzinie 1500 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mikołowie
Obecnych 9 członków Komisji (na 9 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz
protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał
członków Komisji, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, skarbnika miasta Danutę
Jasińską-Gdaniec, prezesa Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Justynę Hildebrandt,
naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcina
Stokłosę oraz kierownika Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Justynę Rudner. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do przedstawionego protokołu Nr 36/2018 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 36/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 36/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się: zwiększenia planu dochodów o kwotę 686 394,00 zł, zwiększenia planu wydatków
o kwotę 1 452 489,86 zł oraz przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną
kwotę 766 095,86 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w:
- dziale 600 Transport i łączność na kwotę 349 000,00 zł,
- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 576 064,86 zł,
- dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 3 200,00 zł,
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 725,00 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 423 216,40 zł,
- dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 1 500,00 zł,
- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 40 000,00 zł,
- dziale 926 Kultura fizyczna na kwotę 783,60 zł.
Szczegółowo omówiła zaproponowane zmiany.

Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek oraz ewentualnego zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie miasta Mikołów na wykup gruntów pod budowę dróg
i wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, którym zaproponowane w planie
rozwiązania nie będą odpowiadać;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 576 064,86 zł, tytułem zabezpieczenia dodatkowych
środków finansowych na realizację zadań z zakresu programu „Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III” – budynki: os. Mickiewicza 1, 3, 13 i 22 a-f,
ul. Podleska 60 i ul. Prusa 5 c-f;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków
finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni i dobudowa
pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8”.
Radny Michał Rupik – zwrócił się z prośbą, aby na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej
Mikołowa szczegółowo wyjaśnić jakie dodatkowe prace remontowe zostaną wykonane
przy okazji termomodernizacji budynków z zasobu komunalnego gminy Mikołów.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad
przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 36/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 37/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 – 2028.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028 w celu jej aktualizacji
o zmiany wprowadzone w budżecie w okresie międzysesyjnym, jak i o zmiany wprowadzone
w drodze uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok w trakcie bieżącej sesji Rady
Miejskiej Mikołowa. Wspomniała o likwidacji zapisów z tytułu poręczeń dla Zakładu
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 37/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 25/2018 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że projekt
uchwały dotyczy przyznania dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mikołowie na zakup lekkiego samochodu pożarniczego na kwotę 200 000,00 zł oraz sprzęt
ratownictwa technicznego na kwotę 62 424,50 zł. Środki finansowe przeznaczone na dotację
celową związane są z dwoma zwycięskimi projektami budżetu obywatelskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 25/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 32/2018 w sprawie podjęcia działań związanych
z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019.
Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Justyna
Rudner – omówiła temat. Poinformowała, że ustalono, iż na budżetu obywatelski
w 2019 roku zostanie przeznaczona kwota 1 000 000,00 zł, natomiast Burmistrzowi
Mikołowa powierzony zostanie, podobnie jak we wcześniejszych edycjach, nadzór nad
realizacją wszelkich niezbędnych działań mających na celu przygotowanie regulacji prawnych
określających zasady IV edycji budżetu obywatelskiego. Wspomniała, iż każdy radny
otrzymał dodatkowe materiały związane z tym tematem – regulamin, podział środków oraz
czas trwania glosowania oraz ich miejsc. Wyjaśniła, że w IV edycji budżetu obywatelskiego
wydłużeniu ulegnie czas głosowania do 4 dni oraz pojawią się nowe miejsca do głosowania
– zamiast sołtysówek, szkoły, przedszkola oraz biblioteki.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Remigiusz Kuś, kierownik
Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Justyna Rudner oraz radny
Michał Rupik.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 32/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 30/2018 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu
przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków
najbliższej rodziny repatrianta przez gminę Mikołów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że uchwałą
nr XXI/488/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku zaproszono
w ramach repatriacji jedną rodzinę polskiego pochodzenia do osiedlenia się w gminie
Mikołów. W uchwale zapewniono m.in. o przyznaniu repatriantom mieszkania
z zasobu komunalnego. W lutym 2018 roku udostępniono repatriantce mieszkanie. Zgodnie
z art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, określenie form, wysokości i trybu
przyznawania pomocy repatriantom winno nastąpić odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
W związku z powyższym, przedłożony projekt uchwały stanowi wypełnienie zobowiązań
gminy Mikołów do zapewnienia repatriantom pomocy w procesie ich osiedlania się i adaptacji
do nowych warunków życia.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 30/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 35/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w roku 2019.
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że zgodnie
z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. 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
zachodzi konieczność podjęcia ww. uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 35/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – przedstawił pismo Burmistrza Mikołowa
dot. odpowiedzi na wniosek z poprzedniego posiedzenia Komisji w sprawie kształtowania
się zadłużenia gminy Mikołów w okresie bieżącej kadencji.
Prezes ZIM Justyna Hildebrandt – szczegółowo omówiła temat stanu zadłużenia Zakładu
Inżynierii Miejskiej w Mikołowie.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – szczegółowo przedstawiła stan zadłużenia
gminy Mikołów w bieżącej kadencji.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof
Jakubiec, prezes ZIM Justyna Hildebrandt, radny Michał Rupik, skarbnik Miasta Danuta
Jasińska-Gdaniec, radna Krystyna Świerkot oraz radny Remigiusz Kuś.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – przedstawił pozostałe sprawy, które
wpłynęły do Komisji.
- Pismo Posła na Sejm RP Jarosława Sachajko dot. prośby o podjęcie uchwały
w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych
dla Izb Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki d ustawy z dnia
14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Kierownika Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Obywatelskiej Justyny Rudner dot. IV edycji budżetu obywatelskiego.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 4
Radny Michał Rupik – poinformował, że wziął udział w szkoleniu z prawa wodnego.
W trakcie szkolenia zadał pytanie o kontrowersyjne sprawy, które mają miejsce w naszym
mieście, a mianowicie o naliczenie opłat Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek. Wykładowca
stwierdził, iż sprawa jest jasna, zgodnie z obowiązującymi przepisami są one zwolnione
z opłat. Zwrócił się do prezes ZIM Justyny Hildebrandt, poinformował, że nie chce się spierać
i polemizować w tej kwestii, ale prosi o podjęcie decyzji w tej sprawie i nie trzymanie Sióstr

4

Służebniczek w ciągłej niepewności. Prosi albo o odstąpienie od tematu, albo o wystawienie
noty obciążeniowej, aby siostry mogły dochodzić swoich spraw na drodze sądowej.
Prezes ZIM Justyna Hildebrandt – poinformowała, że Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
w zeszłym tygodniu wystosowało pismo do ZIM, w którym zaproponowało wielkość
powierzchni, co do której ich zdaniem powinna być naliczona opłata. Przesłana propozycja
jest w trakcie analizy. Stwierdziła, iż w związku z tym iż temat ten jest kontrowersyjny
konsultowano go z podmiotami zewnętrznymi. Wyjaśniła, że zgadza się ze stwierdzeniem,
iż Zgromadzenie Sióstr Służebniczek jako związek wyznaniowy jest zwolniony z opłaty
dotyczącej usług wodnych, jednak nie z opłaty za korzystanie z usług odprowadzania wód
opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Uzasadniła swoje stanowisko w tej
sprawie.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, czy odcinek kanalizacji, do którego spływają wody
opadowe z powierzchni użytkowanej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek jest
zinwentaryzowany przez ZIM?
Prezes ZIM Justyna Hildebrandt – udzieliła odpowiedzi, że ZIM jest właścicielem odcinka
kanalizacji deszczowej, do którego Siostry Służebniczki są włączone.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zadała pytanie, jak wygląda sytuacja księży salwatorianów
w tym temacie oraz czy w rejonie kościoła pw. NMP Matki Zbawiciela znajduje się
kanalizacja?
Prezes ZIM Justyna Hildebrandt – udzieliła odpowiedzi, że jak wynika z jej wiedzy
do księży salwatorianów wysyłane są już faktury z tytułu opłaty za odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych. Poinformowała, że nowa kanalizacja deszczowa została
wybudowana w tym rejonie w trakcie realizacji projektu unijnego.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkania
z wykładowcą prawa wodnego w temacie spraw spornych, jakie mają miejsce w naszym
mieście.
Radny Michał Rupik – stwierdził, iż nie widzi przeszkód, aby zorganizować tego typu
spotkanie.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poruszył temat ustawy o prawie wodnym i braku
jednolitej interpretacji nowych przepisów.
Prezes ZIM Justyna Hildebrandt – poinformowała, że podtrzymuje swoje stanowisko
w tym temacie, ale nie widzi przeszkód, aby ponownie skonfrontować tę kwestię.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zadała pytanie, czy uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa
można zwolnić Zgromadzenie Sióstr Służebniczek z opłaty za korzystanie z usług
odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej?
Prezes ZIM Justyna Hildebrandt – udzieliła odpowiedzi negatywnej. Wyjaśniła,
że uchwałą Zgromadzenia Wspólników Burmistrz Mikołowa zwolnił z tej opłaty związki
wyznaniowe, jednak tylko w tej części, na której nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.
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Radna Stanisława Hajduk-Bies – stwierdziła, że szpital nie ma swoich dochodów, a z jego
usług korzystają wszyscy mieszkańcy Mikołowa.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – poruszył temat kanalizacji deszczowej
przy ul. Pokoju.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1605.
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)

Przewodniczący Komisji RM Nr 2
(Krzysztof Jakubiec)
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