PROTOKÓŁ NR 22/2016
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 24 października 2016 roku
o godzinie 1500 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mikołowie
Obecnych 9 członków Komisji (na 10 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, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Zastępcę Burmistrza Mateusza Handla,
Skarbnika Miasta Danutę Jasińską-Gdaniec, Naczelnika Wydziału Podatkowego Jolantę
Cynar oraz Asystentkę Burmistrza Aleksandrę Czech. Stwierdził prawomocność oraz
przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do przedstawionego protokołu Nr 21/2016 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 21/2016 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 166/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała,
że w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na uzupełnienie brakujących środków
finansowych oraz z uwagi na wygenerowane w wydatkach budżetowych oszczędności
dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami.
Szczegółowo przedstawiła zmiany, jakie nastąpiły w planie dochodów (załącznik nr 1):
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dokonuje się
przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 3 735,97 zł z § 0690
– „Wpływy z różnych opłat” do § 0560 – „Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat
zniesionych” w celu dostosowania źródła dochodu gminy do klasyfikacji budżetowej.
Szczegółowo przedstawiła zmiany, jakie nastąpiły w planie wydatków (załącznik nr 2):

- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
na wniosek dysponenta środków (Biuro Promocji), dokonuje się zmniejszenia planu
wydatków o kwotę 12 000,00 zł;
- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
na wniosek dysponenta (Rada Sołecka Śmiłowice), dokonuje się przeniesienia planu
wydatków na kwotę 100,26 zł do działu 750, rozdział 75095;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu), uwalnia się niewykorzystane planowane środki finansowe
zabezpieczone na zakup usług pozostałych w wysokości 77 929,23 zł z przeznaczeniem
na zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb;
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, uwalnia się
niewykorzystane planowane środki finansowe zabezpieczone na zakup usług pozostałych
w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, na wniosek
dysponentów środków finansowych (Rada Sołecka Mokre i Rada Sołecka Bujaków) dokonuje
się przeniesienia planu wydatków na kwotę 4 191,22 zł do działu 010, rozdział 01095;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495
Pozostała działalność, uwalnia się niewykorzystane środki finansowe zabezpieczone
na konkursy w ramach pożytku publicznego w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem
na zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, uwalnia się
niewykorzystane planowane środki finansowe zabezpieczone na konkursy w ramach pożytku
publicznego w wysokości 4 161,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie innych
niezbędnych potrzeb;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała
działalność, uwalnia się niewykorzystane planowane środki finansowe zabezpieczone
na zadania w ramach Budżet Obywatelskiego w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem
a zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, na wniosek
dysponentów (Rada Sołecka Śmiłowice) dokonuje się przeniesienia planu wydatków
na kwotę 441,52 zł (przeniesienie w ramach tego samego dysponenta do działu 750, rozdział
75095);
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, zwiększa się
plan wydatków o kwotę 4 658,74 zł, zgodnie z wnioskiem Rad Sołeckich Mokrego
i Bujakowa (dotyczy przeniesień z działu 750, rozdział 75095);
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł, w celu zabezpieczenia
środków finansowych na organizację Święta Niepodległości oraz wykonanie kalendarzy
na 2017 rok;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się plan
wydatków o kwotę 68 330,78 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków
finansowych na opłatę mediów, budowę instalacji łączącej internet z monitoringiem w Szkole
Podstawowej nr 4, usunięcie awarii oraz zakup stanowisk komputerowych i elektronicznego
dziennika dla szkół podstawowych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się plan
wydatków kwotę 3 824,45 zł w związku z koniecznością usunięcia awarii w przedszkolach
nr 1 i nr 2;

2

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, zwiększa się plan wydatków
o kwotę 25 235,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych
na zakup stanowisk komputerowych i elektronicznego dziennika dla gimnazjów;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 300,00 zł w celu zabezpieczenia
brakujących środków finansowych na sługi opiekuńcze.
Wspomniała o zmianach w załączniku zadań inwestycyjnych na 2016 rok, które
wprowadzone zostały w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami Burmistrza Mikołowa.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4.
Projekt uchwały nr 166/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 169/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 – 2025.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej o zmiany w wielkościach dochodów
i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz aktualizacji wykazu przedsięwzięć, zgodnie
z załącznikiem nr 2. Wspomniała m.in. o:
- planowanym wzroście dochodów ogółem o kwotę 137 023,38 zł;
- planowanym wzroście wydatków o kwotę 137 023,38 zł;
- skorygowanej wielkości poręczeń w roku 2017 i w roku 2018, które wynikają z faktu
spłacenia przez spółkę gminną – Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. kapitału kredytu
w wysokość 3 200 000,00 zł w poczet planowanych rat w roku 2017 w kwocie
2 800 000,00 zł oraz w poczet planowanych rat kapitału w kwocie 400 000,00 zł.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4.
Projekt uchwały nr 169/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 163/2016 w sprawie przedłużenia dopłat do cen 1 m3 wody
i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mikołów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że w związku
z zamieszaniem wokół prawa wodnego i obawą wprowadzenia planowanej podwyżki opłat
za pobór wody, zaproponowano, aby utrzymano dotychczasową cenę za dostarczaną wodę
i odprowadzane ścieki. Zaproponowane taryfy obowiązywać będą od 01.12.2016 roku
do 28.02.2017 roku.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 163/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
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- Projekt uchwały nr 158/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok.
Naczelnik Wydziału Podatkowego Jolanta Cynar – omówiła temat. Przedstawiła
zaproponowane zmiany stawek podatku:
a) od gruntów:
- związanych z działalnością gospodarczą z 0,85 zł/m2 do 0,87 zł/m2 (maksymalna możliwa
do wprowadzenia stawka: 0,89 zł/m2);
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior
i zbiorników sztucznych z 4,35 zł/ha do 4,52 zł/ha (maksymalna możliwa do wprowadzenia
stawka: 4,54 zł/ha);
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,38 zł/m2 do 0,40 zł/m2 (maksymalna
możliwa do wprowadzenia stawka: 0,47 zł/m2);
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 roku o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
z 3,00 zł/m2 d 2,98 zł/m2 (maksymalna możliwa do wprowadzenia stawka: 2,98 zł/m2);
b) od budynków:
- mieszkalnych z 0,71 zł/m2 do 0,72 zł/m2 (maksymalna możliwa do wprowadzenia stawka:
0,75 zł/m2);
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 22,35 zł/m2 do 22,45 zł/m2
(maksymalna możliwa do wprowadzenia stawka: 22,66 zł/m2);
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym z 10,40 zł/m2 do 10,45 zł/m2 (maksymalna możliwa do wprowadzenia
stawka: 10,59 zł/m2);
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,65 zł/m2 do 4,61 zł/m2
(maksymalna możliwa do wprowadzenia stawka: 4,61 zł/m2);
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 6,68 zł/m2 do 6,98 zł/m2 (maksymalna
możliwa do wprowadzenia stawka: 7,62 zł/m2);
- budowle 2% (maksymalna możliwa do wprowadzenia stawka: 2%).
Wyjaśniła, że stawki podatku on nieruchomości na niezmienionym poziomie kształtowały się
od 2015 roku. Proponowana zmiana według szacunkowych obliczeń powinna wpłynąć
na wzrost dochodu o około 300 000,00 zł.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4.
Projekt uchwały nr 158/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
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- Projekt uchwały nr 170/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że dotacja
celowa dla Powiatu Mikołowskiego dotyczy kwoty 27 613,00 zł, która przeznaczona zostanie
na zakup podręczników szkolnych dla:
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w kwocie 3 400,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w kwocie 18 928,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 1 725,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w kwocie 2 225,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w kwocie 1 335,00 zł.
Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu Wojewody na realizację rządowego programu
pomocy uczniom w 2016 roku pn. „Wyprawka szkolna”.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 170/2016 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli skierowane do
Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa Michała Rupika dot. prośby o zajęcie
stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie nie podejmowania uchwały
dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2017 rok.
Naczelnik Wydziału Podatkowego Jolanta Cynar – omówiła temat. Poinformowała,
że stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 roku na terenie gminy
Mikołów mieszczą się w granicach stawek minimalnych oraz maksymalnych ogłoszonych
na 2017 rok. W związku z powyższym proponuje się pozostawienie stawek podatku
od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących w 2016 roku oraz nie
podejmowania uchwały w tej sprawie. Przedstawiła sposób kształtowania się stawek
podatkowych dla poszczególnych samochodów ciężarowych.
Radny Michał Rupik – zaproponował, aby powrócić do tego tematu na jutrzejszym
posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Mikołowa.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował przystąpić do omówienia
tematu analiza realizacji wniosków Komisji. Kolejno przedstawił pisma, które wpłynęły
do Komisji:
- Pismo Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich dot. odpowiedzi na wniosek
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych w związku z pismem Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Mikołowie w sprawie zaplanowania w budżecie gminy
Mikołów na 2017 rok środków finansowych na waloryzację płac dla pracowników
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niepedagogicznych zatrudnionych w
prowadzonych przez gminę Mikołów.

szkołach

i

placówkach

oświatowych

Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzego Karwota
dot. odpowiedzi na wniosek z poprzedniego posiedzenia Komisji w sprawie wykazu
planowanej lokalizacji progów zwalniających oraz budowy drogi przy ul. Reta
Śmiłowicka.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. odpowiedzi na wniosek
Komisji z poprzedniego posiedzenia w sprawie montażu podjazdu dla wózków
w budynku przy ul Górniczej 3.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Radny Sylwester Czarnota – zaproponował wystąpić do Burmistrza Mikołowa
z wnioskiem o poinformowanie mieszkańców budynku przy ul. Górniczej 3, iż na zebraniu
Wspólnoty Mieszkaniowej nie podjęto uchwały w sprawie montażu podjazdu dla wózków,
a co za tym idzie zadanie to nie może zostać zrealizowane.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - zadał pytanie, czy członkowie Komisji mają
jakieś inne zapytania lub uwagi do tematu realizacji dotychczasowych wniosków Komisji?
Nie wniesiono żadnych zapytań, ani uwag.
Do pkt 4
Radny Remigiusz Kuś – poruszył temat projektu uchwały w sprawie przeznaczenia
do zbycia działek położonych w Mikołowie, obręb Śmiłowice.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że działki, o których mowa,
położone są pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, stanowią własność gminy Mikołów
i zostały przeznaczone do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe. Wyjaśnił, że już kilka razy
próbowano sprzedać te nieruchomości, jednak bez oczekiwanego rezultatu, dlatego
zdecydowano się na ich podział na mniejsze działki. Wspomniał o opinii Zakładu Inżynierii
Miejskiej, zgodnie z którą nie będzie większych problemów z podłączeniem nowych
nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Radny Krzysztof Żur – poinformował o skargach mieszkańców Borowej Wsi na jakość
dostarczanej wody z ujęcia Rusinów.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – zapewnił, że woda z ujęcia Rusinów spełnia
wszystkie wymogi. Poinformował, że temat ten jest znany pracownikom ZIM i poszukiwane
są jakieś alternatywne rozwiązania tego problemu. Wspomniał, że z tego samego ujęcia wody
korzystają mieszkańcy Bujakowa i nie zgłaszają żadnych uwag.
Radny Michał Rupik – poruszył temat projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami gminy Mikołów dotyczących zadania pt. „Opracowanie
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dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przeprowadzenia inwestycji związanej z
Dzieńdziela do obszaru oznaczonego
(od ul. Mieczysława Dzieńdziela do ul.
do ul. Skalnej) w Mikołowie.

wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla
przebudową ul. Jasnej (od ul. Mieczysława
w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej
Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wyjaśnił, że przedmiotowy projekt uchwały jest
efektem czwartkowego posiedzenia Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, na której
mieszkańcy Rety wystąpili z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej
sprawie. Poinformował, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Mikołów określa uchwała Rady Miejskiej Mikołowa
Nr XIV/247/2011 z dnia 20.12.2011 roku.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – poruszyła temat odpowiedzi, jaką otrzymała
od Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli na interpelację w sprawie zwiększenia
bezpieczeństwa na ulicach Mikołowa w godzinach wieczornych. Zarzuciła Burmistrzowi,
iż w swojej odpowiedzi nawiązuje do jej prywatnych rozmów, jakie przeprowadziła
w tej sprawie, na przykład, z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie.
Zwróciła się z prośbą, aby w przyszłości podczas formułowania odpowiedzi odnosić się tylko
i wyłącznie do tekstu interpelacji. Poruszyła temat działalności Straży Miejskiej.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której omówiono temat zasad funkcjonowania oraz zasadności
istnienia Straży Miejskiej w obecnej formie. Poruszono m.in. kwestie:
- ograniczenia liczby mieszanych patroli Policji i Straży Miejskiej, co jest skutkiem utracenia
dwóch etatów w Straży Miejskiej;
- konieczności zwiększenia etatów w Straży Miejskiej, aby mogła ona sprawnie
funkcjonować;
- propozycji reorganizacji pracy Straży Miejskiej, tak aby strażnicy byli dostępni
do dyspozycji mieszkańców w godzinach nocnych, weekendy oraz w dni targowe;
- rozważenia ewentualności likwidacji Straży Miejskiej;
- koniczności utrzymywania etatu komendanta i etatu zastępcy komendanta biorąc pod uwagę
tak małą liczbę pracowników Straży Miejskiej.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Radny Michał Rupik zwrócił się z prośbą
do Burmistrza Mikołowa o przemyślenie zasad funkcjonowania mieszanych patroli Policji
i Straży Miejskiej oraz zasugerował, aby rozważono propozycję reorganizacji pracy Straży
Miejskiej.
Natomiast Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec, w wyniku przeprowadzonej
dyskusji, zaproponował wystąpić do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o opracowanie
planu rozwiązania problemu nieprawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poruszyła temat przegranego procesu
sądowego z tytułu orlików oraz konieczności zapłaty należności wraz z odsetkami. Mowa
o około 900 tys. złotych
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz Przewodniczący Komisji Krzysztof
Jakubiec – kolejno przedstawili genezę tego problemu.
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Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1615.
Protokołowała
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji RM Nr 2
(Krzysztof Jakubiec)
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