PROTOKÓŁ NR 13/2020
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 3 lutego 2020 roku
o godzinie 1600 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 sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne glosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna - otworzyła posiedzenie, przywitała
członków Komisji, radną Ewelinę Kuklę, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę
burmistrza Mateusza Handla, zastępcę burmistrz Iwonę Spychałę-Długosz, skarbnika miasta
Danutę Jasińską-Gdaniec, dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę
Czech, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciecha Tkacza,
kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Aleksandrę Stolarską
oraz kierownika Biura Radców Prawnych Urzędu Miasta Mikołów Aleksandrę Mirek.
Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła 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 pkt 2
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 1/2020 w sprawie stawki ekwiwalentu pieniężnego
dla członków OSP z terenu Gminy Mikołów za udział w działaniach ratowniczych
lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
lub Gminę Mikołów.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – poinformowała, że na wniosek Komisji
RM nr 1 ds. Samorządu dokonano korekty §4 oraz uzupełniono projekt uchwały
o uzasadnienie.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 1/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Krzysztof Jakubiec nie brał udziału w głosowaniu.

- Projekt uchwały nr 4/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień.
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 4/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 7/2020 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny
sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że ww. projekt uchwały zostanie
zdjęty z porządku obrad sesji Rady Miejskiej Mikołowa.
W związku z powyższym Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały
nr 7/2020.
- Projekt uchwały nr 10/2020 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – poinformowała, że projekt uchwały
nr 6/2020 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości
nagród sportowych Burmistrza Mikołowa był przedmiotem obrad Komisji RM nr 7
ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji w dniu 29 stycznia 2020 roku. Komisja
po omówieniu tematu wystąpiła do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o zweryfikowanie:
- zapisów §1 pkt 1 i 2 dotyczących nazwy „osoba fizyczna” i „zawodnik”,
- kwestii użytej w §8 nazwy „Komisja Oceniająca” – Komisja zaproponowała rozważenie
zmiany nazwy na: Komisja Weryfikująca lub Komisja Opiniująco-Weryfikująca.
Przedłożony projekt uchwały nr 10/2020 jest wynikiem wprowadzonych do projektu uchwały
zmian.
Dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz – kolejno omówił wprowadzone zmiany.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 10/2020 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 8/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – szczegółowo omówiła temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 8/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 9/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Mikołowa na lata 2020-2031.
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 9/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
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- Pismo rzymskokatolickiej Parafii św. Wojciecha w Mikołowie dot. prośby
o dofinansowanie i pomoc w renowacji bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Michał Rupik, burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska, zastępca burmistrza
Mateusz Handel, radny Krzysztof Jakubiec oraz przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji radny Michał Rupik zaproponował wystąpić
do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem formalnym o zabezpieczenie w budżecie miasta
Mikołów na 2021 rok kwoty 225 tys. złotych z przeznaczeniem na współfinansowanie prac
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwił się 1, wstrzymało się 2.
Powyższy wniosek został przyjęty większością głosów.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – zaproponowała wystąpić do Burmistrza
Mikołowa z wnioskiem o przeprowadzenie analizy i wskazanie ile środków finansowych
w 2020 roku gmina Mikołów może przeznaczyć na współfinansowanie prac konserwatorskich
przy obiektach zabytkowych.
Przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- Uchwała Nr 4200/III/3/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Miasta Mikołów.
- Uchwała Nr 4200/III/4/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Miasta Mikołów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. uchwał do wiadomości.
- Apel Rady Miasta Rybnik do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych
działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in.
obniżenia stawek podatku PIT.
- Apel Rady Miejskiej w Żywcu do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie
kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki z tytułu
m.in. obniżenia stawek podatku PIT.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przewodnicząca Komisji Katarzyna
Głośna, zastępca burmistrza Mateusz Handel, radny Krzysztof Jakubiec, radna Katarzyna
Syryjczyk-Słomska oraz radna Stanisława Hajduk-Bies.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaproponowano wystąpić do Burmistrza Mikołowa
z wnioskiem o wykonanie analizy prognozowanych strat, jakie poniesie z tego tytułu gmina
Mikołów.
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Przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – przedstawiła sprawozdanie z działalności
Komisji RM nr 2 ds. Budżetu za 2019 rok, do którego nie wniesiono żadnych uwag,
ani zmian.
Sprawozdanie z działalności Komisji RM nr 2 ds. Budżetu za 2019 rok zostało przyjęte
przez aklamację.
Do pkt 5
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – przedstawiła protokół z poprzedniego
posiedzenia Nr 12/2019, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 12/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, czy w budżecie miasta Mikołów na 2020 rok
zabezpieczono kwotę 100 tys. złotych z przeznaczeniem na współfinansowanie prac
konserwatorskich wpisanych do rejestru zabytków?
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – udzieliła odpowiedzi, że z tego co pamięta
na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę 60 tys. złotych, a pozostała część ma być
uzupełniona w trakcie roku.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że do tej pory na realizację zadań
z tego zakresu docelowo rokrocznie przeznaczano kwotę 100 tys. złotych.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca
Komisji podziękowała 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

Przewodnicząca Komisji RM Nr 2

Monika Graca-Kierzkowska

Katarzyna Głośna
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