PROTOKÓŁ NR 7/2020
z posiedzenia Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 17 września 2020 r.
o godz. 1600 w sali sesyjnej budynku przy ul. Karola Miarki 15.
Obecnych 6 członków komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym analiza wykonania budżetu miasta Mikołów za pierwsze półrocze
2020 roku.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji oraz
skarbika miasta panią Danutę Jasińską-Gdaniec.
Poinformował, że obrady są nagrywane, a nagranie będzie opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem porządku.
Za przyjęciem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur przystąpił do analizy wykonania budżetu miasta Mikołów
za pierwsze półrocze 2020 roku. Przedstawił:
- informację z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2020 roku;
- uchwałę nr 4200/III/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mikołowa
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – szczegółowo omówiła wykonanie budżetu miasta
Mikołowa za I półrocze 2020 roku.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: przewodniczący komisji Krzysztof Żur, skarbnik miasta
Danuta Jasińska-Gdaniec, radny Krzysztof Jakubiec, radna Stanisława Hajduk-Bies oraz radny Jan
Przewoźnik.
W trakcie dyskusji omówiono m.in. następujące kwestie:
− dochodów wykonanych, w tym dochodów bieżących i dochodów majątkowych,
− wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
− zmniejszenia oraz zwiększenia planu dochodów na przestrzeni pierwszej połowy 2020 roku,
− sytuacji finansowej gminy związanej z kryzysem spowodowanym pandemią,
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− wykorzystania z rezerwy środków na ten cel oraz wysokości kosztów poniesionych przez Gminę
w związku z koniecznością usunięcia toksycznych odpadów składowanych nielegalnie na
Kamionce,
− wysokości zadłużenia gminy oraz spłaty zadłużenia,
− pomocy przedsiębiorcom w związku ze skutkami pandemii – umorzenia czynszów w lokalach
gminnych oraz podatków,
− wykonania dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
− pozytywnej opinii RIO,
− niskiego wykonania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.
Następnie przewodniczący komisji Krzysztof Żur zaproponował, aby komisja bez uwag przyjęła
ww. sprawozdanie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 6 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Komisja przyjęła bez uwag sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I
półrocze 2020 roku.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił:
 uchwałę nr 4200/III/137/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku
absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
 odpowiedź zastępcy Burmistrza pani Iwony Spychały-Długosz na wniosek komisji
w sprawie określenia zasad dalszego funkcjonowania mikołowskich placówek,
tj. przedszkoli oraz żłobka w reżimie sanitarnym – Protokół nr 6/2020
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 6/2020 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2020 r. i poinformował, że do protokołu
nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 6/2020 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: radny Krzysztof Jakubiec, skarbnik miasta pani Danuta
Jasińska-Gdaniec oraz radny Jan Przewoźnik.
W trakcie dyskusji m.in.:
Radny Krzysztof Jakubiec poruszył temat problemów, które w związku z pandemią przechodzą
firmy transportowe, w tym mikołowskie. Odniósł się także do proponowanych przez rząd pakietów
pomocowych i kryzysu, w jakim znalazły się branże: transportowa, turystyczna, rozrywkowa.
Stwierdził, że jest to największy kryzys, jaki miał miejsce przez ostatnie 30 lat.
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Skarbnik miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec wyjaśniła, że się zgadza, a w swoich
wypowiedziach odnosiła się do sytuacji finansowej gminy. Problem się zacznie, jeśli nastąpi
kolejny lockdown i firmy nie będą miały z czego płacić należności.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący komisji
Krzysztof Żur zamknął posiedzenie i podziękował za udział w obradach.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1650.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji RM nr 8

(Katarzyna Pustułka)

(Krzysztof Żur)
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