PROTOKÓŁ NR 43/2018
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 – Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 6 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 roku.
Przyjęcie protokołu.
Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie, złożył życzenia noworoczne
i przywitał Członków Komisji oraz kierownika Referatu Usług Komunalnych panią Ewę Materę.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.
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 dalszej analizy kosztów – wydatków
i dochodów związanych z gospodarką odpadami i wywozem śmieci w gminie Mikołów za lata 2013,
2014, 2015 oraz analizy umów zawartych z kontrahentami tych usług. Poinformował,
że na posiedzenie Komisji zaprosił kierownika Referatu Usług Komunalnych panią Ewę Materę
w celu wyjaśnienia wątpliwości, które się jeszcze pojawiły w związku z omawianym tematem.
Poprosił o informację na temat zmian w dotychczasowych zasadach selektywnej zbiórki odpadów
oraz czy w związku z rozstrzygnięciem nowego przetargu na odbiór odpadów wzrośnie opłata.
Kierownik Referatu Usług Komunalnych pani Ewa Matera – poinformowała m.in., że zostały
przeprowadzone dwa przetargi, jeden na odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańców, drugi na
wywóz odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Umowy zostały podpisane na rok. Oba przetargi
wygrało przedsiębiorstwo REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. Stawki pozostały na dotychczasowym
poziomie, jednak pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone limity wskazane w obu zawartych
umowach.
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: kierownik Referatu Usług Komunalnych
pani Ewa Metra, przewodniczący Komisji Krzysztof Żur, radna Danuta Ratka, radny Piotr Jurosz,
radna Stanisława Hajduk-Bies oraz radny Józef Kurtycz.
W trakcie dyskusji poruszono m.in. następujące kwestie:
− zasad poboru opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
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− osób niezadeklarowanych do opłaty lub tych, które w ogóle nie złożyły deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− wymiany przez REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. nienormatywnych kubłów na śmieci na
pojemniki spełniające normy, na okres umowy zawartej z gminą Mikołów.
Ponadto przewodniczący Komisji Krzysztof Żur przypomniał, że na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej w dniu 12 października 2017 r. prezes zarządu spółki REMONDIS Górny Śląsk
zobowiązał się do przygotowania listy punktów, w których jest zbyt mało pojemników na odpady.
Ponowił wniosek o przekazanie listy do wiadomości Komisji.
Nastąpiła dyskusja dotycząca terminu następnego posiedzenia Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej,
podczas którego zostanie podsumowana protokołem kontroli i zakończona analiza kosztów –
wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami i wywozem śmieci w gminie Mikołów
za lata 2013, 2014, 2015 oraz analiza umów zawartych z kontrahentami tych usług. Termin
następnego posiedzenia Komisji został wstępnie ustalony na dzień 8 marca 2018 roku, na godz. 1700.
Następnie przewodniczący Komisji Krzysztof Żur odczytał członkom Komisji wstępny zarys
protokołu kontrolnego prowadzonej analizy.
Po dyskusji przewodniczący Komisji Krzysztof Żur podziękował za udział w posiedzeniu
kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego pani Ewie Materze.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił następujące sprawozdanie z działalności
Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej w 2017 roku:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RM NR 8 – REWIZYJNEJ ZA 2017 ROK
1. W 2017 roku odbyło się 15 posiedzeń Komisji.
2. Komisja przeprowadziła analizę sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta,
sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia Gminy za 2016 rok – Protokół nr 33/2017
pkt 3, Protokół nr 34/2017 pkt 2
3. Komisja rozpatrzyła sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Komisja przedstawiła Radzie Miejskiej Mikołowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mikołowa za 2016 rok.
5. Komisja przeprowadziła analizę sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa
za pierwsze półrocze 2017 r.
6. Komisja wydała opinie w sprawie następujących skarg, które wpłynęły do Rady Miejskiej
Mikołowa:
− rozpoczęta w 2016 r. skarga pana M. B. na Burmistrza Mikołowa dotycząca szkody
wyrządzonej podczas remontu drogi – sprawa była omawiana na trzech posiedzeniach
Komisji; opinię przedłożono Radzie Miejskiej Mikołowa, która zgodnie z właściwością
rozpatrzyła skargę, podejmując stosowną uchwałę,
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− skarga pana A. W. na Burmistrza Mikołowa w zakresie realizacji wniosku o udzielenie
informacji publicznej nr UM/14/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. – sprawa była omawiana na
jednym posiedzeniu Komisji; opinię przedłożono Radzie Miejskiej Mikołowa, która zgodnie
z właściwością rozpatrzyła skargę, podejmując stosowną uchwałę,
− skarga pani T. O. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie –
sprawa była omawiana na trzech posiedzeniach Komisji; opinię przedłożono Radzie Miejskiej
Mikołowa, która zgodnie z właściwością rozpatrzyła skargę, podejmując stosowną uchwałę,
− skarga radnego Krzysztofa Rogalskiego na Burmistrza Mikołowa dotycząca dopuszczenia się
oszczerstwa podczas sesji Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 21.03.2017 r. poprzez publiczne
oskarżenie skarżącego o niegospodarność – sprawa była omawiana na trzech posiedzeniach
Komisji; radny Krzysztof Rogalski wycofał skargę i Komisja uznała dalsze procedowanie
skargi za bezprzedmiotowe,
− skarga radnej Krystyny Świerkot na Burmistrza Mikołowa dotycząca publicznego
pomówienia o plagiat statutu Rady Seniorów – sprawa była omawiana na trzech posiedzeniach
Komisji; Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie i poinformowała o swojej decyzji Radę
Miejską Mikołowa, która podjęła uchwałę uznającą, iż rozpatrzenie ww. skargi nie leży
w kompetencjach Rady Miejskiej ze względu na będący przedmiotem skargi zarzut
pomówienia,
− skarga pana Zbigniewa Piechy reprezentującego były zarząd Stowarzyszenia AKS Mikołów
na Burmistrza Mikołowa dotycząca zawarcia porozumienia z dnia 4 maja 2017 r. z osobami
nieuprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia – sprawa była omawiana na trzech
posiedzeniach Komisji, opinię przedłożono Radzie Miejskiej Mikołowa, która zgodnie
z właściwością rozpatrzyła skargę, podejmując stosowną uchwałę.
7. Komisja zakończyła rozpoczęte w 2016 roku zadanie zlecone przez Radę Miejską Mikołowa,
mające na celu rozpatrzenie wątpliwości związanych z podpisaniem dokumentów pomiędzy
gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz Związkiem
Stowarzyszeń Śląskiego Ogrodu Botanicznego a Golf Park Mikołów – sprawa rozpatrywana
na czterech posiedzeniach Komisji, zakończona Protokołem Kontroli.
8. Komisja zakończyła rozpoczętą w 2016 roku analizę kosztów – wydatków i dochodów
związanych z gospodarką wodno-ściekową w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz
analizę umów zawartych z dostawcami – sprawa rozpatrywana na dwóch posiedzeniach Komisji,
zakończona Protokołem Kontroli.
9. Ponadto Komisja przystąpiła do analizy kosztów – wydatków i dochodów związanych
z gospodarką odpadami i wywozem śmieci w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz
analizy umów zawartych z kontrahentami tych usług – sprawa rozpatrywana na sześciu
posiedzeniach Komisji, postępowanie wyjaśniające w toku.
Nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Sprawozdanie z działalności Komisji w 2017 roku zostało przyjęte przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 41/2017 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9 listopada 2017 roku.
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Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 41/2017 został przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 42/2017 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30 listopada 2017 roku.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 42/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zwróciła się z prośbą o dalsze przesyłanie członkom Komisji
drogą mailową materiałów wpływających do Komisji Rewizyjnej.
Z uwagi na brak dalszych 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. 1750.
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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