PROTOKÓŁ NR 6/2020
z posiedzenia Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2020 r.
o godz. 1300 w zdalnym trybie obradowania.
Obecnych 7 członków komisji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym analiza wykonania budżetu miasta Mikołów za 2019 rok.
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 7 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 Mikołowa
za 2019 rok. Przedstawił:
− zarządzenie nr 501/92/20 Burmistrza Mikołowa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok;
− zarządzenie nr 517/108/20 Burmistrza Mikołowa z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie
przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok;
− informację o stanie mienia Gminy Mikołów za 2019 rok;
− uchwała nr 4200/III/83/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
Poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego przez Burmistrza
Mikołowa sprawozdania jest pozytywna. Następnie o omówienie tematu poprosił skarbnika miasta
panią Danutę Jasińską-Gdaniec.
Skarbnik miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec szczegółowo omówiła wykonanie budżetu miasta
Mikołowa za 2019 rok.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: przewodniczący komisji Krzysztof Żur, skarbnik miasta
pani Danuta Jasińska-Gdaniec, radny Krzysztof Jakubiec, radna Ewa Chmielorz, radna Stanisława
Hajduk-Bies oraz radna Ewelina Kukla.
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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 2019 roku,
− zmiany planowanych wydatków na przestrzeni 2019 roku,
− stanu należności gminy,
− wysokości zadłużenia gminy,
− wskaźnika inwestycyjnego gminy,
− poziomu wypracowanej nadwyżki operacyjnej,
− wpływów z podatków,
− wpływu na dochody gminy rozwiązań wprowadzonych ustawą dot. tarczy antykryzysowej
w związku z pandemią SARS-COV-2,
− opóźnień w rozpatrywaniu przez instytucje wniosków o dofinansowania zewnętrzne (m.in. przez
Urząd Marszałkowski),
− zmian stanu majątkowego spowodowanych przekształceniem wieczystego użytkowania we
własność,
− sprawozdania finansowego – stanu aktywów i pasywów,
− środków wydatkowanych na wynagrodzenia,
− wydatków instytucji kultury m.in. Instytutu Mikołowskiego na utrzymanie budynku i na promocję,
− poziomy wynagrodzeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Z uwagi na brak dalszych uwag, przewodniczący komisji Krzysztof Żur zamknął dyskusję
i zaproponował, aby komisja przystąpiła do sformułowania treści wniosku absolutoryjnego.
Za przyjęciem propozycji głosowało 6 członków komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się – 1.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur przystąpił do sformułowania opinii do wykonania budżetu
miasta Mikołowa za 2019 rok wraz z uzasadnieniem i przedstawił propozycję:
aby komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Mikołowa za 2019 rok,
przedkładając następujące zastrzeżenia do wykonania budżetu:
- dochody majątkowe ze środków zewnętrznych wykonano w kwocie 11 917 512,62 zł przy planie
16 475 026,19 zł co stanowi 72,3%
oraz uwagi pozytywne:
- globalne dochody budżetu Gminy zostały wykonane w 97,65% ostatecznego planu, tj. w kwocie
251 084 026,64, w tym planowane dochody własne wykonano w stu procentach (100,36%),
- globalne wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w 93,74% ostatecznego planu, w tym wydatki
bieżące w 96%. Należy podkreślić, że skoro Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, to 96%
wykonania wydatków bieżących ma pozytywny wpływ na wypracowanie nadwyżki operacyjnej;
- przy dosyć drastycznym wzroście wydatków bieżących w porównaniu do roku poprzedniego
wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 12 546 235,13 zł;
- przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 7 972 547,42 zł rok zamknięto z nadwyżką
w wysokości 2 632 182,13 zł.
Pozostałe kwestie nie budzą zastrzeżeń i uwag.
W związku z brakiem uwag komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem zaproponowanej
opinii do wykonania budżetu miasta.
Za przyjęciem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 2.
Opinia wraz z uzasadnieniem została przyjęta jednogłośnie.
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Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przedstawił następujący wniosek:
Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Mikołowa
po rozpatrzeniu przedstawionego przez Burmistrza Mikołowa sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów za 2019
rok, rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów oraz rocznych sprawozdań finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2019 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu
na 2019 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Mikołowa na 2019 rok i występuje do
Rady Miejskiej Mikołowa o udzielenie Burmistrzowi Mikołowa ABSOLUTORIUM z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok wraz z powyższym uzasadnieniem.
Nastąpiła 5 minutowa przerwa, po której wznowiono obrady.
Komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się – 2.
W wyniku głosowania wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty większością głosów.
Do pkt 3
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur przedstawił protokół nr 5/2020 z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 lutego 2020 r. Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag
ani zmian.
Protokół nr 5/2020 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Radny Krzysztof Jakubiec w związku z komunikatem na temat wznowienia od dnia 6 maja br.
pracy żłobków i przedszkoli, zwrócił się do komisji z prośbą o wystąpienie do Burmistrza Mikołowa
z wnioskiem o określenie zasad dalszego funkcjonowania mikołowskich placówek, tj. przedszkoli
oraz żłobka, w celu zachowania reguł bezpieczeństwa.
Za przyjęciem wniosku głosowało 7 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący komisji Krzysztof
Żur zamknął posiedzenie i podziękował za udział w obradach.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1435.
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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