PROTOKÓŁ NR 15/2016
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się
dnia 31 marca 2016 r. o godzinie 1600 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecni według listy obecności.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie oraz przywitał Członków
Komisji.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 8 Członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się – nie
było.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do
Komisji:
− pismo przedstawiciela Śląskiego Kuratora Oświaty pani Marii ŻmijewskiejMikoś skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej Michała Rupika w sprawie
przekazania skargi złożonej przez Panią A. N. na działania Dyrektora Przedszkola nr 2
w Mikołowie.
Pismo wraz z zebraną dokumentacją zostaną włączone jako załączniki do protokołu
z posiedzenia, na którym zostanie rozstrzygnięta sprawa.
− skargę Pani A. N. skierowaną do Śląskiego Kuratorium Oświaty na działania
Dyrektora Przedszkola nr 2 w Mikołowie związane z rekrutacją dzieci.
Pismo wraz z zebraną dokumentacją zostaną włączone jako załączniki do protokołu
z posiedzenia, na którym zostanie rozstrzygnięta sprawa.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której Komisja zaproponowała wystąpić z następującymi
wnioskami:
− do Burmistrza Mikołowa o przedłożenie przez Zarząd Szkół i Przedszkoli, do dnia
12 kwietnia 2016 r., regulaminu naboru do Przedszkoli w Gminie Mikołów na rok szkolny
2016/2017.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
− do Burmistrza Mikołowa o przedłożenie do wiadomości Komisji, do dnia 12 kwietnia
2016 r., listy dzieci przyjętych do Przedszkola nr 2 w Mikołowie, od dnia 1 stycznia 2016
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roku do 29 lutego 2016 roku, wraz z informacją o ukończonym przez dzieci wieku w chwili
przyjęcia.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
− do Przewodniczącego Rady o zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji skarżącej pani
A. N. oraz Dyrektora Przedszkola nr 2 w Mikołowie pani Jarosławy Bizoń.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
− pismo przedstawicieli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego skierowane
do Przewodniczącego Rady Miejskiej Michała Rupika w sprawie opinii dotyczącej
umowy użyczenia pomiędzy Gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski
Ogród Botaniczny.
Pismo wraz z zebraną dokumentacją zostaną włączone jako załączniki do protokołu
z posiedzenia, na którym zostanie rozstrzygnięta sprawa.
Treść pisma Komisja przyjęła do wiadomości.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – podsumowała treść pisma stwierdzając, iż Śląski Urząd
Wojewódzki nie jest instancją odwoławczą i pracownicy nie mieli obowiązku analizować
sprawy. Pomimo tego, dokumentacja została poddana wnikliwej analizie i nie stwierdzono
w tym przypadku istotnego naruszenia prawa.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przypomniał, iż w piśmie z Regionalnej Izby
Obrachunkowej poinformowano, że RIO również nie jest instytucją władną do opiniowania
tej sprawy.
Radny Józef Kurtycz – stwierdził, że z wyjaśnień wynika, iż zawarcie umowy pomiędzy
Gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląskiego Botanicznego oraz porozumienia
pomiędzy Śląskim Ogrodem Botanicznym a Golf Park Mikołów nie było działaniem na
szkodę gminy i wyraził opinię, iż sprawę należy zamknąć.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zaproponowała, aby Komisja przyjęła treść pism
do wiadomości oraz złożyła wniosek formalny o wystąpienie do Burmistrza Mikołowa
o przekazanie do wiadomości Komisji kopii załącznika rozliczeń finansowych do zawartego
porozumienia z dnia 4 listopada 2015 r.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku formalnego.
Za przyjęciem głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1.
Powyższa wniosek formalny został przyjęty większością głosów.
− sprawozdanie finansowe Śląskiego Ogrodu Botanicznego Związku
Stowarzyszeń za rok 2014.
Pismo wraz z zebraną dokumentacją zostaną włączone jako załączniki do protokołu
z posiedzenia, na którym zostanie rozstrzygnięta sprawa.
W nawiązaniu do ww. pisma, Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur zaproponował,
aby zebraną dokumentację przekazać Radcy Prawnemu w celu wydania opinii prawnej
w niniejszej sprawie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższej propozycji.
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Za przyjęciem głosowało 8 Członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 1.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 14/2016 z posiedzenia
Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się 3 marca 2016 roku.
Do przedstawionego protokołu nr 14/2016 nie wniesiono żadnych uwag.
Protokół nr 14/2016 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Komisji
Krzysztof Żur ogłosił zamknięcie obrad.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1650.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

(Katarzyna Pustułka)

Przewodniczący Komisji

(Krzysztof Żur)
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