PROTOKÓŁ NR 19/2016
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 – Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 31 maja 2016 r. o godz. 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 8 Członków Komisji (na 9).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza realizacji budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok.
3. Sprawy wniesione, w tym omówienie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej złożonej przez pana Z. L.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie oraz przywitał Członków
Komisji, Skarbnika Miasta panią Danutę Jasińską-Gdaniec oraz Naczelnika Wydziału
Finansowego panią Renatę Kozłowską.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 6 Członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących – nie było.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – poinformował, iż przedłożone roczne
sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów i roczne sprawozdania finansowe samorządowych
instytucji kultury za 2015 rok, sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta
Mikołowa za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów za 2015 rok oraz
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza
Mikołowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, zostały wstępnie omówione na
poprzednim posiedzeniu Komisji.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – przedstawiła i omówiła następujące elementy
przedłożonych sprawozdań:
− wykonanie budżetu gminy Mikołów w 2015 roku,
− 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 2015 roku,
− zmiany planowanych wydatków na przestrzeni 2015 roku,
− planowane i realne wydatki w budżecie na 2015 rok,
− poziom wykonania planowanych wydatków majątkowych,
− poziom wykonania wpływów z tytułu podatków od nieruchomości,
− analiza rocznego sprawozdania łącznego jednostek budżetowych Urzędu Miasta
Mikołów,
− sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek budżetowych,
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− rachunek zysków i strat w celach porównawczych roku 2015 z rokiem
poprzedzającym,
− sprawozdania z działalności jednostek kultury Gminy Mikołów za rok 2015.
Radna Katarzyna Siruga – poruszyła temat dochodów z tytułu najmu i zapytała, na jakim
poziomie realizowana jest ściągalność zaległych czynszów od najemców lokali.
Skarbnik Miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec – wyjaśniła, iż w roku 2015 wskaźniki
ściągalności zaległości głównej się poprawiły. Dodała, że trudniej jest w przypadku ściągania
od dłużników zaległości wątpliwych, czyli naliczonych odsetek.
Radna Katarzyna Siruga – zapytała czy sytuacja Zakładu Usług Komunalnych się
poprawia?
Skarbnik Miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec – stwierdziła, że sytuacja się poprawia
i tendencja jest optymistyczna. Poinformowała, że negocjacje z zadłużonymi najemcami
odbywają się w inny sposób, co skutkuje wpłacaniem przez nich nawet niewielkich kwot
i spłatę zaległości.
Radna Katarzyna Siruga – stwierdziła, że takie działania są korzystne także w kontekście
mieszkańców, którzy płacą należności regularnie.
Radna Danuta Ratka – poruszyła temat środków przeznaczanych na oświatę.
Skarbnik Miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że wydatki na oświatę
z roku na rok rosną. Z tego powodu przeprowadzono audyt placówek oświatowych. Ponadto
od przyszłego roku będą tworzone centra usług wspólnych, co powinno skutkować tym,
że to dyrektorzy placówek będą odpowiedzialni za finanse i rozsądne wydatkowanie środków.
Radna Krystyna Świerkot – zadała pytanie, na co konkretnie przeznaczane są środki
z działu 630 – turystyka?
Skarbnik Miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że są to środki,
z których korzystają m.in. stowarzyszenia, straże pożarne oraz rady sołeckie i przeznaczane są
przez nie np. na turystykę, wycieczki czy pielgrzymki.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur zwrócił się do
Członków Komisji z wnioskiem o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu miasta
za 2015 rok na podstawie:
− sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie
mienia Gminy Mikołów za 2015 rok,
− sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2015 rok,
− po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 6 Członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 2.
Wniosek o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok został przyjęty
większością głosów.
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Komisja zaproponowała niżej wymienione uwagi do realizacji budżetu miasta Mikołów
za 2015 rok:
pozytywne:
− pomimo trudności finansowych, zabezpieczono i wykonano w 2015 roku
obowiązkowe zadania Gminy nałożone ustawą o samorządzie gminnym,
− dołożono starań w celu wdrożenia większej dyscypliny wydatkowania środków,
o czym świadczy relacja dochodów wykonanych (93,66%) do wydatków wykonanych
(91,15%).
negatywne:
− wykonanie własnych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych
nieruchomości na poziomie 74,72% założonego planu,
− wykonanie dochodów z tytułu dotacji majątkowych (dotacje inwestycyjne ze środków
zewnętrznych) w wys. 48,36% do planowanych w wyniku przedłużających się procedur
rozliczeniowych, na które Gmina nie ma wpływu.
Ponadto:
− pomimo dość skomplikowanej sytuacji finansowej naszej Gminy wykonanie budżetu
należy uznać za poprawne,
− pozyskane środki ze sprzedaży mieszkań i kamienic, należy przeznaczyć na budowę
mieszkań socjalno-komunalnych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższych uwag.
Za przyjęciem głosowało 8 Członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących – nie było.
Uwagi do realizacji budżetu za 2015 rok zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – ogłosił 10 minutową przerwę, po której wznowił
obrady i przedstawił sprawę, która wpłynęła do komisji:
− skarga na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
złożona przez pana Z. L.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – omówił i zreferował treść skargi na działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której Komisja zaproponowała wystąpić z następującymi
wnioskami:
− do Przewodniczącego Rady o zaproszenie na następne posiedzenie Komisji
skarżącego pana Z. L., panią E. L. oraz pracownika MOPS Mikołów panią A. Z., a także
radcę prawnego tutejszego Urzędu w celu omówienia podstaw prawnych;
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
− do Burmistrza Mikołowa o złożenie do Komisji, do dnia 13 czerwca 2016 r.,
dokumentacji związanej ze sprawą, w tym: dwóch decyzji MOPS wydanych w dniach
27 października 2015 r. i 4 grudnia 2015 r. wraz z orzeczeniami Samorządowego
Kolegium Odwoławczego z 10 grudnia 2015 r. i 18 stycznia 2016 r., a także innych
materiałów związanych ze sprawą.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – zakończył temat związany ze skargą mieszkańca
i poinformował, że do Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej wpłynęły następujące pisma:
− pismo mieszkanki Mikołowa pani J. S. w sprawie zorganizowania wizji lokalnej na
terenie nieruchomości, której jest właścicielem skierowane do Przewodniczącego Rady
Michała Rupika – data wpływu: 17.05.2016 r.
− pismo mieszkanki Mikołowa pani J. S. w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej
na terenie nieruchomości, której jest właścicielem skierowane do Rady Miejskiej
Mikołowa – data wpływu: 20.05.2016 r.
Treść powyższych pism Komisja przyjęła do wiadomości.
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wniosek
Komisji z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Protokół nr 17/2016.
Treść pisma Komisja przyjęła do wiadomości.
Nie wniesiono więcej zapytań, ani uwag.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 16/2016 z posiedzenia
Komisji, które odbyło się 12 kwietnia 2016 r.
Do przedstawionego protokołu nr 16/2016 nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 16/2016 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Komisji
Krzysztof Żur ogłosił zamknięcie obrad.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1920.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
(Katarzyna Pustułka)

Przewodniczący Komisji
(Krzysztof Żur)
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