PROTOKÓŁ NR 39/2018
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 21 maja 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. Omówienie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał
członków Komisji, zastępcę burmistrza Mikołowa Mateusza Handla, 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 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do przedstawionego protokołu Nr 38/2018 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 38/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 67/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się: zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 885 664,09 zł, zmniejszenia planu wydatków
o kwotę 5 824 414,09 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 938 750,00 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w dziale:
- 600 – Transport i łączność na kwotę 630 000,00 zł,
- 630 – Turystyka na kwotę 5 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna na kwotę 19 621,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 38 399,00 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 91 730,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 154 000,00 zł.
Szczegółowo omówiła zaproponowane zmiany.

Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów,
Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek
przy os. A. Mickiewicza 1, 3, 13, 22 a-f”;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 000 250,33 zł z tytułu rezygnacji z realizacji
zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych
w Mikolowie”;
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300 000,00 zł z tytułu rezygnacji z realizacji zadania
pn. „Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu – utworzenie
i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+”;
- wskaźników budżetowych;
- znacznego wzrostu środków finansowych w 2018 na oświatę.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 67/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 68/2018 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.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 68/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 66/2018 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 („zielona
szkoła”) dla najuboższych mikołowskich dzieci będących uczniami szkół specjalnych.
W związku ze złożeniem wniosku przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 2
w Mikołowie o wsparcia finansowego dziesiątki dzieci z rodzin ubogich, proponuje się
udzielić wsparcia finansowego w wysokości 2 400,00 zł (tj. 240 zł na dziecko) w formie
pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – przypomniała, że w zeszłym miesiącu
udzielano wsparcia finansowego dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1w 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 66/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
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- Projekt uchwały nr 65/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że w związku
z planowaną emisją obligacji komunalnych przedkłada się projekt uchwały określający serie
obligacji oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof
Jakubiec, skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec oraz zastępca burmistrza Mateusz
Handel.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwił się 1, wstrzymało się 3.
Projekt uchwały nr 65/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 64/2018 w sprawę dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych
ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował,
że na podstawie zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ustalonej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Mikołowa proponuje
się ustalić dla gospodarstw domowych dopłaty w kwocie 1,80 zł za każdy 1 m3 wody i 5,33 zł
za każdy 1 m3 ścieków.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Michał Rupik, zastępca
burmistrza Mateusz Handel, radna Krystyna Świerkot, radny Sylwester Czarnota oraz radny
Krzysztof Rogalski.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 64/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dot. informacji
o wszczęciu postepowania nadzorczego wobec uchwały nr XL/754/2018 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu
gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – poinformował, że do Komisji wpłynęło:
sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok, roczne
sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów wraz z rocznymi sprawozdaniami samorządowych
instytucji kultury za 2017 rok oraz uchwała nr 4200/V/62/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku
V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Zaproponował, aby temat wykonania budżetu miasta Mikołowa został szczegółowo
omówiony na czerwcowym posiedzeniu Komisji RM nr 2 ds. Budżetu.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.

3

Do pkt 4
Brak.
Do pkt 5
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1600.
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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