PROTOKÓŁ NR 4/2019
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 14 marca 2019 roku
o godzinie 1700 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mikołowie
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne glosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna - otworzyła posiedzenie, przywitała
członków Komisji, radną Ewelinę Kuklę, radną Martynę Centkowską-Strzelczyk,
burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę oraz zastępcę burmistrza Mateusza Handla.
Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła 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 pkt 2
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 33/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat. Poinformował, że gmina Mikołów
udziela Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w wysokości 5 000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem i uruchomieniem serwisu
informacyjno-promocyjnego obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego w ramach
wdrażania Podstrategii Promocji Jednolitej Strategii Terytorialnej.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 33/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 34/2019 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego
na rok 2020.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat. Poinformował, że budżet
obywatelski jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo
decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
wprowadzono obowiązek ustalania zasad budżetu obywatelskiego uchwałą rady gminy.

Przedłożony projekt uchwały określa treść regulaminu budżetu obywatelskiego w gminie
Mikołów na 2020 rok. Zmiany jakie wprowadzono, w stosunku do lat ubiegłych,
to umożliwienie mieszkańcom głosowania niezależnie od wieku oraz rezygnacja z realizacji
inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego na terenach spółdzielni oraz wspólnot
mieszkaniowych, z uwagi na zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wyjaśnił,
że Urząd Miasta Mikołów wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z prośbą o ustosunkowanie się do tego tematu. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa
zaopiniuje pozytywnie propozycję realizacji inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego
na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych treść uchwały w sprawie ustalenia zasad
budżetu obywatelskiego na 2020 rok zostanie zmieniona.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 34/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 35/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat. Poinformował, że dokonuje się:
zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 747 637,42 zł, zwiększenia planu przychodów
o kwotę 77 417,70 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 825 055,12 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w dziale:
- 600 – Transport i łączność na kwotę 240 203,15 zł;
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 1 688 948,07 zł;
- 750 – Administracja publiczna na kwotę 20 906,00 zł;
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 20 000,00 zł;
- 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 2 698,36 zł;
- 852 – Pomoc społeczna na kwotę 298 988,73 zł;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 6 694,00 zł;
- 855 – Rodzina na kwotę 6 736,47 zł;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 375 000,00 zł;
- 926 – Kultura fizyczna na kwotę 164 880,34 zł.
Szczegółowo omówił zaproponowane zmiany.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny
do pielęgnacji boisk;
- projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla gminy Mikołów;
- koncepcji przyłączenia Mikołowa do ciepłociągu Elektrowni Łaziska;
- realizacji projektu pn. „Postaw na rodzinę”;
- termomodernizacji budynków komunalnych gminy Mikołów.
W dyskusji udział wzięli: radny Michał Rupik, zastępca burmistrza Mateusz Handel,
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz radny Krzysztof Jakubiec.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 35/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
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- Projekt uchwały nr 37/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019-2030.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 37/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Uchwała Rady Gminy Wyry dot. apelu do Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie zmiany zasad finansowania oświaty.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Michał Rupik, radna Ewelina
Kukla, radny Krzysztof Jakubiec oraz zastępca burmistrza Mateusz Handel.
Radny Krzysztof Jakubiec – zaproponował wystąpić do burmistrza Mikołowa
z wnioskiem o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej Mikołowa projektu uchwały
w sprawie apelu do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad finansowania oświaty.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Powyższy wniosek został przyjęty większością głosów.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Do przedstawionego protokołu Nr 3/2019 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 3/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – powróciła do tematu apelu do Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie subwencji oświatowej.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Katarzyna SyryjczykSłomska, radny Michał Rupik oraz zastępca burmistrza Mateusz Handel.
Radny Remigiusz Kuś – poinformował, że w ostatnim czasie miały miejsce wybory sołtysów
i rad sołeckich. Zadał pytanie, czy nowi sołtysi otrzymają tablety do obsługi e-sesji?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że poruszy ten temat
na spotkaniu z sołtysami, które zaplanowane zostało na przyszły tydzień.
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Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca
Komisji podziękowała za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1730.
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)

Przewodnicząca Komisji RM Nr 2
(Katarzyna Głośna)
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