PROTOKÓŁ NR 47/2018
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 – Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 1630 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie.
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione w tym analiza wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok,
Przyjęcie protokołu.
Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie i przywitał członków komisji oraz
skarbnika miasta panią Danutę Jasińską-Gdaniec.
Przypomniał, że obrady komisji są nagrywane, a nagrania publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Zaproponował, aby w punkcie drugim porządku obrad pn. „Sprawy wniesione” wprowadzić
dodatkowy podpunkt, w którym omówiona zostanie kwestia nieprzyjęcia przez Radę Miejską
protokołu z kontroli nr 5/2018 pn. „Kontrola prawidłowości działań Burmistrza w zakresie
dotyczącym zatrudnienia Bogusława Łuczyka na stanowisku komendanta Straży Miejskiej
w Mikołowie”.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad wraz ze zgłoszoną uwagą.
Za przyjęciem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 1.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do pkt 2
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przystąpił do omówienia wykonania budżetu miasta
Mikołowa za 2017 rok. Przedstawił materiały, które wpłynęły do komisji w tej sprawie:
- sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok,
- sprawozdanie finansowe gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2017 rok,
- informacja o stanie mienia gminy Mikołów za 2017 rok,
- uchwała nr 4200/V/62/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego przez Burmistrza
Mikołowa sprawozdania jest pozytywna. Następnie udzielił głosu skarbnikowi miasta pani Danucie
Jasińskiej-Gdaniec.
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Skarbnik miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec – szczegółowo omówiła wykonanie budżetu
miasta Mikołowa za 2017 rok.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: przewodniczący komisji Krzysztof Żur, skarbnik miasta
pani Danuta Jasińska-Gdaniec, radna Stanisława Hajduk-Bies, radna Danuta Ratka, radna Katarzyna
Siruga oraz radny Piotr Jurosz. W trakcie dyskusji omówiono m.in. następujące kwestie:
− dochody wykonane, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe,
− wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
− zmniejszenia oraz zwiększenia planu dochodów na przestrzeni 2017 roku,
− zmiany planowanych wydatków na przestrzeni 2017 roku,
− planowane i realne wydatki w budżecie na 2017 rok,
− poziom wykonania planowanych wydatków majątkowych,
− poziom wykonania wpływów z tytułu podatków od nieruchomości,
− procedura ubiegania się oraz rozliczania dotacji ze środków zewnętrznych na realizację
planowanych inwestycji,
− realizacja inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego,
− wydatki poczynione na oświatę,
− ściąganie należności za czynsze,
− poziom wypracowanej nadwyżki budżetowej,
− wydatki na kulturę.
Z uwagi na brak dalszych uwag, przewodniczący komisji Krzysztof Żur zamknął dyskusję w sprawie
wykonania budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok i przedstawił następujący wniosek:
Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2
pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej Mikołowa po rozpatrzeniu przedstawionego przez Burmistrza Mikołowa rocznego
sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2017 rok, sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów za 2017 rok oraz po zapoznaniu się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa
sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2017 rok, przedkłada następujący wniosek: udzielić
Burmistrzowi Mikołowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 1.
W wyniku głosowania wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty większością głosów.
Następnie w wyniku dyskusji, komisja sformułowała następujące uwagi do realizacji budżetu miasta
na 2017 rok:
Zastrzeżenia do realizacji budżetu:
- niepokojące jest bardzo niskie wykonanie dotacji majątkowych w ramach środków pozyskiwanych
z Unii Europejskiej;
- niepokojące jest niewywiązywanie się z terminów oddawania inwestycji w ramach budżetu
obywatelskiego;
- niepokojący jest brak wzrostu nakładów przeznaczanych na kulturę.
Uwagi pozytywne:
- na uwagę zasługuje wzrost ściągalności należności z tytułu opłat i podatków lokalnych oraz
poprawa ściągalności należności z tytułu najmu i dzierżawy;
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- wypracowano 138,86% nadwyżki operacyjnej.
Pozostałe kwestie nie budzą zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – ogłosił 5 minut przerwy w obradach.
Nastąpiła przerwa, po której wznowiono obrady.
Powyższe uwagi do realizacji budżetu miasta na 2017 rok zostały przyjęte przez aklamację.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – ogłosił 3 minuty przerwy w obradach.
Nastąpiła przerwa, po której wznowiono obrady.
Członkowie komisji złożyli podpisy pod wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Mikołowa w sprawie absolutorium.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – podziękował skarbnikowi miasta pani Danucie
Jasińskiej-Gdaniec za udział w obradach i zamknął część dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie absolutorium. Przystąpił do omówienia kwestii nieprzyjęcia
przez Radę Miejską protokołu z kontroli nr 5/2018 pn. „Kontrola prawidłowości działań Burmistrza
w zakresie dotyczącym zatrudnienia Bogusława Łuczyka na stanowisku komendanta Straży
Miejskiej w Mikołowie”. Zwrócił się do członków komisji o opinię w tej sprawie. Stwierdził, że nie
mógł wziąć udziału w sesji w dniu 24 kwietnia 2018 r. ze względu na zaplanowany wcześniej wyjazd.
Poinformował, że odsłuchał nagranie z posiedzenia Rady Miejskiej i wyraził opinię, iż według niego
niepotrzebnie padły słowa „zaciemnianie” w kontekście przyjętego przez komisję protokołu
z kontroli nr 5. Wyraził sprzeciw określaniu w ten sposób protokołu komisji. Stwierdził, że Rada
Miejska na sesji nie przyjęła, ale też nie odrzuciła protokołu. Po konsultacji tej kwestii z radcą
prawnym uważa, że wskazane jest aby protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
został przyjęty przez Radę Miejską. Zaproponował, aby tak jak wynikało to z dyskusji, wniosek
końcowy wspomnianego protokołu został przeredagowany.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: radna Katarzyna Siruga, przewodniczący komisji Krzysztof
Żur, radny Krzysztof Rogalski, radna Danuta Ratka oraz Piotr Jurosz.
W trakcie dyskusji m.in.:
Radna Katarzyna Siruga – przedstawiła stanowisko przeciwne i stwierdziła, iż nie zgadza się na to,
aby Komisja Rewizyjna zmieniała treść przyjętego i podpisanego przez członków komisji protokołu
z kontroli. Na sesji zostało wszystko wyjaśnione, każdy miał możliwość się wypowiedzieć w tej
sprawie. Stwierdziła, iż akceptuje taki stan rzeczy i nie będzie zmieniać swojego zdania.
Radny Krzysztof Rogalski – wyraził opinię, iż według niego protokół jest zbyt rozlegle napisany
i nasuwa to wątpliwości u czytającego, czy w treści nie występują nieścisłości.
Radna Danuta Ratka – stwierdziła, iż zgadza się ze zdaniem radnej Katarzyny Sirugi i uważa, że
w protokole z kontroli nr 5 zostało wszystko napisane, zatem zmiana jest zbyteczna.
W wyniku dyskusji przewodniczący komisji Krzysztof Żur sformułował następujący wniosek:
Komisja RM nr 8 – Rewizyjna nie zajmuje stanowiska w związku z nieprzyjęciem przez Radę
Miejską Mikołowa na sesji w dniu 24 kwietnia 2018 r. protokołu z kontroli nr 5/2018 pn. „Kontrola
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prawidłowości działań Burmistrza w zakresie dotyczącym zatrudnienia Bogusława Łuczyka na
stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 1.
W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty większością głosów.
Do pkt 3
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 46/2018 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 46/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący komisji Krzysztof
Żur podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1826.
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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