PROTOKÓŁ NR 38/2018
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 23 kwietnia 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. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał
członków Komisji, skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec oraz naczelnika Wydziału
Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcina Stokłosę. Stwierdził
prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do przedstawionego protokołu Nr 37/2018 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 37/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 53/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się: zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 008 309,00 zł, zwiększenia planu przychodów
o kwotę 1 018 091,60 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 026 400,60 zł oraz
przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę 237 630,78 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w:
- dziale 600 Transport i łączność na kwotę 812 701,30 zł,
- dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 200 000,00 zł,
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 130 000,00 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 2 023 109,00 zł,
- dziale 855 Rodzina na kwotę 21 500,00 zł,
- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 56 821,08 zł,
- dziale 926 Kultura fizyczna na kwotę 19 900,00 zł.
Szczegółowo omówiła zaproponowane zmiany.

Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 56 821,08 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie
brakujących środków finansowych na zakup obwoźnej sceny;
- zabezpieczenia środków finansowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016
Drogi publiczne gminne, na kwotę 60 000,00 zł na zakup kruszywa;
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie;
- przesunięcia środków finansowych z zadania inwestycyjnego „Wspólnie na Krawczyka XXI
na kwotę 19 900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie w poz. 9.1 (część prac zostanie
zrealizowana przez CIS);
- pozimowej naprawy dróg – zasugerowano, aby większe dziury były zasypywane frezem lub
tłuczniem.
Wobec barku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 53/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
W dyskusji udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec, radna Krystyna
Świerkot, radny Krzysztof Rogalski, skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec oraz naczelnik
Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcin Stokłosa.
- Projekt uchwały nr 55/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018-2028.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, 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.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – wspomniała o dotacjach na zadania zlecone
w kwocie 35 776,03 zł oraz dotacji SENIOR+ w kwocie 300 000,00 zł.
Radny Krzysztof Rogalski – zwrócił się z prośbą, aby projekty uchwał w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej były przygotowywane w bardziej czytelnym formacie.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że wieloletnie prognozy
finansowe opracowywane są w ministerialnym programie i nie ma możliwości ich edycji.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 55/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 50/2018 w sprawie finansowego wsparcia Policji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że gmina
Mikołów planuje przekazać w 2018 roku do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł

2

z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie.
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 50/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 46/2018 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że zmiana
ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech wprowadziła górną granicę opłaty za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 1 000,00 zł.
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 46/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 45/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/748/2018 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobierania
i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że zmiana
uchwały dokonywana jest na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uznała,
że § 3 stanowi przepisanie ustawy.
Wobec braku 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 45/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że do Urzędu Miasta
Mikołów wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
wszczęcia postepowania nadzorczego wobec uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie
przyznania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdaniem RIO
nie było potrzeby podejmowania tego typu uchwały, w związku z powyższym komórka
merytoryczna postara się przygotować na jutrzejszą sesję Rady Miejską Mikołowa projekt
uchwały uchylający tę uchwałę.
- Projekt uchwały nr 54/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że gmina
Mikołów od wielu lat wspiera finansowo organizację wyjazdów śródrocznych („zielonych
szkół”) dla najuboższych mikołowskich dzieci będących uczniami szkół specjalnych.
W związku ze złożeniem wniosku przez dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych
w Mikolowie Borowej Wsi o wsparcie finansowe dziesiątki dzieci z rodzin ubogich,
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proponuje się udzielić wsparcia finansowego w wysokości 2 400,00 zł (240 zł na dziecko)
w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zgłosiła uwagę, iż w § 1 znajduje się błędny słowny zapis
kwoty.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że na sesji Rady Miejskiej
Mikołowa zostanie zgłoszona autopoprawka do ww. projektu uchwały.
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 54/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – przedstawił informację dot. robót
remontowych niekwalifikowanych przy termomodernizacji budynków realizowany
przez gminę Mikołów.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. informacji do wiadomości.
Do pkt 4
Radna Stanisława Hajduk-Bies – poinformowała, że 25 kwietnia 2018 roku obchodzona
będzie uroczystość 20-lecia ogłoszenia św. Wojciecha patronem Mikołowa. Wyraziła
ubolewanie, iż pomnik św. Wojciecha, który znajduje się na rynku nie został odpowiednio
ukwiecony i oświetlony z tej okazji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – poinformował, że do Biura Rady Miejskiej
wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok. Zwrócił się
z prośbą do członków Komisji o zapoznanie się z tymi materiałami – temat zostanie podjęty
na majowym posiedzeniu Komisji RM nr 2 ds. Budżetu.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że do Urzędu Miasta
wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez
Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1535.
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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