PROTOKÓŁ NR 2/2019
z posiedzenia Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2019 r.
o godz. 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie.
Obecnych 7 członków komisji.
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 2018 rok.
Przyjęcie protokołu.
Wolne głosy.

Do pkt 1
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji,
przybyłych radnych oraz skarbnik miasta panią Danutę Jasińską-Gdaniec.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – poinformował, że obrady są nagrywane, a nagranie jest
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Do pkt 2
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przystąpił do analizy wykonania budżetu miasta
Mikołowa za 2018 rok. Przedstawił:
− zarządzenie nr 116/75/2019 Burmistrza Mikołowa z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa
− zarządzenie nr 117/76/2019 Burmistrza Mikołowa z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok
− zarządzenie nr 136/95/2019 Burmistrza Mikołowa z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie
przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
− uchwała nr 4200/III/78/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
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 2018 rok.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: przewodniczący komisji Krzysztof Żur, skarbnik miasta
pani Danuta Jasińska-Gdaniec, radny Krzysztof Jakubiec, radny Jan Przewoźnik, radna Stanisława
Hajduk-Bies, radna Ewelina Kukla oraz radna Ewa Chmielorz.
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 2018 roku,
− zmiany planowanych wydatków na przestrzeni 2018 roku,
− nadwyżki z tytułu podatku dochodowego,
− przedłużającej się procedury zwrotu środków unijnych,
− wskaźnika inwestycyjnego gminy,
− poziomu wypracowanej nadwyżki budżetowej,
− wysokości subwencji oświatowej,
− wpływów z czynszów.
Z uwagi na brak dalszych uwag, przewodniczący komisji Krzysztof Żur zamknął dyskusję
w sprawie wykonania budżetu miasta Mikołowa na 2018 rok i ogłosił przerwę w obradach.
Nastąpiła przerwa, po której wznowiono obrady.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przedstawił następujący wniosek:
Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077) 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 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018
rok, rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów oraz rocznych sprawozdań finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu na
2018 rok, przedkłada następujący wniosek: udzielić Burmistrzowi Mikołowa ABSOLUTORIUM
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
W wyniku głosowania wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty jednogłośnie.
Radna Stanisława Hajduk-Bies oraz radna Ewelina Kukla musiały opuścić posiedzenie komisji i nie
brały udziału w głosowaniu.
Komisja przyjęła bez uwag sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołów za 2018 rok.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur ogłosił przerwę w obradach.
Nastąpiła przerwa, po której wznowiono obrady.
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Do pkt 3
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 1/2019 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2019 r. i poinformował, że do protokołu
nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 1/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Z uwagi na brak głosów i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie
i podziękował za udział w obradach.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1820.
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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