PROTOKÓŁ NR 30/2017
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 – Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 23 lutego 2017 r. o godz. 1530 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 7 Członków Komisji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione, w tym:
− podsumowanie prac Komisji nad zleconą przez Radę Miejską na sesji w dniu 24.11.2015 r.
sprawą dotyczącą wątpliwości związanych z podpisaniem dokumentów pomiędzy gminą
Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny oraz Związkiem Stowarzyszeń
Ogród Botaniczny a Golf Park Mikołów;
− rozpoczęcie zadania pn. „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”.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie, przywitał Członków Komisji.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.
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 omówienia i podsumowania prac nad
zleconą przez Radę Miejską na sesji w dniu 24.11.2015 r. sprawą dotyczącą wątpliwości
związanych z podpisaniem dokumentów pomiędzy gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny oraz Związkiem Stowarzyszeń Ogród Botaniczny a Golf Park Mikołów.
Poinformował, że jest to czwarte posiedzenie Komisji w tej sprawie. Komisja Rewizyjna
przystąpiła do wyjaśnienia następujących pytań:
Czy podpisane dokumenty:
1) umowa użyczenia pomiędzy gminą Mikołów z Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród
Botaniczny oraz
2) Porozumienie pomiędzy Śląskim Ogrodem Botanicznym a Golf Park Mikołów nie rodzą
niebezpieczeństwa szkody dla Gminy, a ponadto:
a) dlaczego umowa użyczenia pomiędzy gminą Mikołów a Śląskim Ogrodem
Botanicznym nie została poddana pod uchwałę Rady Miejskiej? – wniosek o podjęcie
odpowiednich kroków prawnych;
b) dlaczego nie zadbano o odpowiednie gwarancje finansowe lub majątkowe ze strony
Golf Park Mikołów zabezpieczające nakłady inwestycyjne czynione przez Ogród
Botaniczny, który z kolei jest dotowany przez gminę Mikołów;
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c) jakie ewentualne skutki finansowe rodzi zapis, że gmina Mikołów w przypadku
ustania umowy użyczenia, będzie miała obowiązek zwrotu Ogrodowi Botanicznemu
całości poczynionych nakładów – nawet takich, które były finansowane ze składki
członkowskiej Gminy;
d) wyjaśnienie, czy w oparciu o obowiązujące przepisy nie doszło do konfliktu
interesów;
− Zastępcy Burmistrza Bogdana Uliasza – reprezentującego interes Gminy,
równocześnie założyciela klubu golfowego i do lipca 2015 r. jego prezydenta,
lobującego na rzecz golfistów;
− Burmistrza Stanisława Piechuli – reprezentującego interes Gminy, pełniącego
jednocześnie funkcję prezesa zarządu Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
W toku postępowania wyjaśniającego, Komisja za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Michała
Rupika wystąpiła z:
- pismem do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka z prośbą o zbadanie ważności umowy
użyczenia z dnia 30.09.2015 r. pomiędzy gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląskiego
Ogrodu Botanicznego oraz czy nie zachodzi konflikt interesów oraz;
- pismem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zbadania, jakie konsekwencje
finansowe może ponieść gmina Mikołów w przypadku nieważności umowy.
W nawiązaniu do zapytania, przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował,
że postępowanie w tego rodzaju sprawach może być prowadzone tylko z urzędu, a złożenie w tej
materii wniosku przez podmiot nie wiąże się z obowiązkiem wszczęcia procedury nadzorczej.
Nie mniej, nadzór poddał sprawę wnikliwej analizie, z której wynika, iż rada gminy jako organ
stanowiący i kontrolny, upoważniona jest jedynie do wyrażenia zgody na czynności przekraczające
zakres zwykłego zarządu. Ponadto nadzór stwierdza, iż w pozostałym zakresie nie występują
przesłanki prawne do stwierdzenia konfliktu interesów w przedstawionej sprawie. Natomiast
przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej poinformował, iż Izba nie jest organem
właściwym do wydawania interpretacji w indywidualnej sprawie, w tym opiniowania treści
zawartej umowy i poruszona kwestia winna być obowiązkiem służb prawnych jednostki samorządu
terytorialnego.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił:
− kopię oświadczenia Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w sprawie
nieodwołalnego i bezwarunkowego zrzeczenia się w stosunku do gminy Mikołów wszelkich
roszczeń związanych z budową infrastruktury pola golfowego – w załączeniu Oświadczenie
Stowarzyszenia Golf Park Mikołów
W nawiązaniu do ww. pisma nastąpiła dyskusja, w wyniku której Komisja RM nr 8 – Rewizyjna
wystąpiła z następującymi wnioskami:
− Komisja ponownie wnosi do Burmistrza Mikołowa o wystąpienie do Śląskiego Ogrodu
Botanicznego o przekazanie do wiadomości Komisji, do dnia 6 marca 2017 r., kopii
„odrębnego pisemnego porozumienia” dotyczącego ponoszenia i rozliczania wszelkich opłat
i kosztów, o którym mowa w §2 ust. 4 „Porozumienia w sprawie założenia
i utrzymania Śląskich Kolekcji Siedliskowych poprzez uruchomienie na terenie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego funkcji dodatkowej w postaci pola golfowego” zawartego w dniu
4 listopada 2015 r.,
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
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− Komisja wnosi do Przewodniczącego Rady o zaproszenie na zaplanowane na dzień
9 marca 2017 r. posiedzenie Komisji radcy prawnego oraz Dyrektora Śląskiego Ogrodu
Botanicznego dr Pawła Kojsa.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – zamknął dyskusję dotyczącą Śląskiego Ogrodu
Botanicznego i przystąpił do zadania pn. „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”.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której Komisja RM nr 8 – Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem
o przedłożenie do Komisji, do dnia 6 marca 2017 r., wszelkiej dokumentacji i materiałów
związanych z tematem, w tym m.in.:
− kopii umów zawartych z poszczególnymi firmami na usługi związane z transportem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w latach 2013, 2014, 2015, 2016,
− regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, obowiązujących
w poszczególnych latach od 2013 do 2016 r.,
− informacji o kosztach obsługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych,
− zestawienia porównawczego kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
poniesionych przez Gminę w okresie od 2013 do 2016 roku,
− informacji, jakie czynniki wpływają na wysokość ceny i wpływają na wysokość stawki
jednostkowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił:
− pismo Sekretarza Jakuba Jarząbka jako odpowiedź na wniosek z posiedzenia Komisji RM
nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9 lutego 2017 r. – Protokół nr 29/2017
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 29/2017 z posiedzenia
Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9 lutego 2017 r. Poinformował, że do
wyłożonego protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 29/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – poinformował, że kolejne posiedzenie zostanie
zwołane na dzień 9 marca 2017 r. na godz. 1515. Tematem posiedzenia będzie dalsze
podsumowanie prac dotyczących prowadzonej kontroli związanej z podpisaniem dokumentów
pomiędzy gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny oraz Związkiem
Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny a Golf Park Mikołów. Komisja przystąpi również
do realizacji zadania pn. „analiza kosztów – wydatków i dochodów związanych z gospodarką
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odpadami i wywozem śmieci w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz analiza umów
zawartych z kontrahentami tych usług”.
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Komisji
Krzysztof Żur zamknął obrady i podziękował zebranym za udział w posiedzeniu.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1645.

Protokołowała:
(Katarzyna Pustułka)

Przewodniczący Komisji
(Krzysztof Żur)
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