PROTOKÓŁ NR 35/2018
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 22 stycznia 2018 roku
o godzinie 1500 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mikołowie
Obecnych 8 członków Komisji (na 9 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz
protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał
członków Komisji, radnego Piotra Jurosza, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę,
zastępcę burmistrza Mateusza Handla, skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec, naczelnika
Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcina Stokłosę,
kierownika Biura Rozwoju Miasta Michała Bocheńskiego oraz kierownika Biura Spraw
Społecznych Izabellę Konieczny. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do przedstawionego protokołu Nr 34/2017 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 34/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 12/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się: zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 760 517,60 zł, zwiększenia planu wydatków
o kwotę 6 801 381,10 zł oraz przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną
kwotę 239 692,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w dziale:
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 13 000,00 zł;
- 600 – Transport i łączność na kwotę 2 548 157,45 zł;
- 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 340 468,81 zł;
- 851 – Ochrona zdrowia na kwotę 12 812,00 zł;
- 852 – Pomoc społeczna na kwotę 322 107,65 zł;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 3 684 807,19 zł;
- 926 – Kultura fizyczna na kwotę 119 720,00 zł.

Szczegółowo przedstawiła zaproponowane zmiany.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3.
Projekt uchwały nr 12/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 13/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018-2028.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 w celu jej aktualizacji
o zmiany wprowadzone w budżecie w okresie międzysesyjnym, jak i o zmiany wprowadzone
w drodze uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok w trakcie bieżącej sesji Rady
Miejskiej Mikołowa. Wspomniała o korektach, jakie zgłoszone zostaną do projektu uchwały
na posiedzeniu sesji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3.
Projekt uchwały nr 13/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 1/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że udzielenie
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości
18 500,00 zł przeznaczone jest na zakup systemu pomiaru jakości powietrza, składającego się
z 9 czujników wraz z montażem. Wyjaśnił, że w dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Miejska
Mikołowa podjęła uchwałę nr XXXVII/711/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Mikołowskiego na ten cel, jednak w związku z tym, iż w 2017 roku Powiat nie
dokonał zakupu ww. czujników, zapisy uchwały nie mogły być zrealizowane i zachodzi
konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie.
Radny Michał Rupik – zgłosił uwagę techniczną, iż należy skonsultować z radcą prawnym
kwestię wprowadzenia zapisu uchylającego poprzednią uchwałę.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 1/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 4/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że projekt
uchwały dotyczy przekazania dotacji celowej w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem
na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu
„Elektroniczny Strażnik”. Wyjaśnił, że środki te zostaną przekazane na serwisowanie,
konserwację, bieżące utrzymanie systemu oraz na dodatki specjalne z tytułu pełnienia
dodatkowych obowiązków związanych z obsługą systemu. Wspomniał o wniosku
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z posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, który dotyczył wskazania kwot
przekazywanych na ten cel w latach ubiegłych. Przedstawił pismo kierownika Biura
Zarządzania Bezpieczeństwem Tomasza Wierzbicy dot. informacji o środkach
finansowych przekazywanych na ten cel w 2016 i 2017 roku.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 4/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 5/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że projekt
uchwały dotyczy przekazania dotacji celowej w kwocie 79 420,00 zł z przeznaczeniem
na współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie. Wyjaśnił, że środki te zostaną przekazane
na sfinansowanie płac i pochodnych od 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 5/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 6/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował,
że na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 10 ust. 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu z przeznaczeniem
na współfinansowanie zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Mikołowa do Izby
Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 6/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 3/2018 w sprawie finansowego wsparcia Policji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że projekt
uchwały dotyczy przekazania 40 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną
za czas służby policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie przekraczający normę
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz na nagrody
za osiągnięcia w służbie.
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Radna Krystyna Świerkot – poinformowała, że jest przeciwna temu projektowi uchwały
i uważa, że Starostwo Powiatowe powinno wygospodarować w swoim budżecie środki
finansowe na ten cel.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: burmistrz Mikołowa Stanisław
Piechula, radna Krystyna Świerkot, przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec oraz radna
Barbara Wilkoszyńska.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwił się 1, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 3/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Informacja Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. planów związanych
z pozyskiwaniem środków unijnych w latach 2018-2020.
Kierownik Biura Rozwoju Miasta Michał Bocheński – omówił temat.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. informacji do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił pisma, które wpłynęły
do Komisji, jako odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. wniosku z poprzedniego
posiedzenia w sprawie środków finansowych zarezerwowanych na realizację zadania
pn. „Zaprojektuj i wybuduj tor rowerowy typu pumptrack przy ul. M. Grażyńskiego
w Mikołowie”.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług
Komunalnych Marcina Stokłosy skierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mikołowie dot. budowy toru rowerowego typu pumptrack.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Uchwała nr 4200/V/5/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu w wysokości 4 812 944,00 zł przyjętego w uchwale
budżetowej na 2018 rok miasta Mikołowa.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. uchwały do wiadomości.
- Uchwała nr 4200/V/6/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu miasta Mikołowa wynikającej z planowanych i zaciągniętych
zobowiązań.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. uchwały do wiadomości.
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Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – przedstawił sprawozdanie z działalności
Komisji RM nr 2 ds. Budżetu za okres od stycznia do grudnia 2017 roku:
Komisję powołano uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014
roku.
Od stycznia do grudnia 2017 roku odbyło się 10 posiedzeń Komisji.
Komisja zajmowała się:
1) opiniowaniem:
- projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz w załącznikach zadań
inwestycyjnych,
- projektów uchwał dotyczących udzielania pomocy finansowej, dotacji oraz dofinansowań,
- projektów uchwał dotyczących podatków i opłat będących w gestii gminy,
- sprawozdań finansowych z działalności finansowej urzędu,
- spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy,
- podziału środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu na terenie
gminy Mikołów.
2) opiniowaniem dochodów i wydatków planowanych w projekcie budżetu miasta
na 2018 rok oraz opiniowaniem wykonania budżetu za 2016 rok i I półrocze 2017 roku
w działach i rozdziałach:
- 750 – Administracja publiczna,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 758 – Różne rozliczenia.
3) rozpatrywaniem spraw wniesionych przez mieszkańców.
4) przekazywaniem do Burmistrza Mikołowa wniosków dotyczących bieżących
problemów zgłaszanych przez członków Komisji m.in. w sprawie:
- poprawy infrastruktury miejskiej,
- wprowadzenia Karty Mieszkańca Mikołowa,
- realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego.
Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Krystyna Świerkot – poruszyła temat zadania współfinansowanego ze środków
europejskich pn. „Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Mikołów”. Zadała pytanie, czy Urząd Miasta Mikołów
mógłby wystąpić do Urzędu Skarbowego z zapytaniem o możliwość zwolnienia z podatku
VAT?
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Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – udzieliła odpowiedzi, że posiada interpretację
Izby Skarbowej, iż dotacja na fotowoltaikę jest dotacją przedmiotową, która zgodnie
z przepisami musi być obciążona podatkiem VAT. Szczegółowo omówiła temat i wyjaśniła
tę kwestię.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – poruszył temat dotacji na instalacje solarne.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – w związku z wypadkiem, do jakiego doszło na siłowni
realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego, która znajduje się przy Szkole Podstawowej
nr 5, zaproponowała wystąpić do burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wyjaśnienie
zaistniałej sytuacji oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do wypadku doszło
już po oficjalnym odbiorze inwestycji oraz jaka była jego przyczyna?
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Radny Krzysztof Żur – poruszył temat zmiany ordynacji wyborczej oraz nowelizacji ustaw
samorządowych.
Radny Michał Rupik – poinformował, że wspólnie z radcą prawnym analizują nowe zapisy.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1640.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji
Rady Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji RM Nr 2
(Krzysztof Jakubiec)
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