PROTOKÓŁ NR 29/2017
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 26 czerwca 2017 roku
o godzinie 1500 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mikołowie
Obecnych 9 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. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołów za 2016 rok.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał
członków Komisji, radną Ewę Chmielorz, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę,
zastępcę burmistrza Mateusza Handla oraz skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec.
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 28/2017 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 28/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 86/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec oraz skarbnik miasta Danuta
Jasińska-Gdaniec – kolejno omówili temat. Poinformowali, że dokonuje się: zwiększenia
planu dochodów o kwotę 508 218,00 zł, zwiększenia planu przychodów o kwotę
1 180 386,38 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 103 100,00 zł. Łącznie dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 688 604,38 zł z przeznaczeniem
na zabezpieczenie środków finansowych w: dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
– 482 900,00 zł, dziale 750 Administracja publiczna – 14 371,39 zł, dziale 801 Oświata
i wychowanie – 1 076 082,99 zł, dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 250,00 zł,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 105 000,00 zł, 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 5 800,00 zł oraz dziale 926 Kultura fizyczna – 40 000,00 zł.
Przedstawiono uzasadnienia dla poszczególnych zmian planu dochodów i wydatków.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że na posiedzeniu Sesji Rady
Miejskiej Mikołowa zgłoszona zostanie autopoprawka do uzasadnienia przedmiotowego

projektu uchwały, na stronie 4 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury, wkradł się błąd w nazwisku autora książki
pt. „Saga rodziny Bernarda Krawczyka” – jest napisane Ryszard Szyndzielarz, a powinno być
Szendzielarz.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono następujące kwestie:
- zasadności realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Dziecięcy Park
Centrum RADOSNE PLANTY”, którego pierwotnie planowana lokalizacja została zmieniona
po otrzymaniu decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków;
- zasad funkcjonowania i regulaminu budżetu obywatelskiego;
- problemu dużej populacji dzików, które coraz częściej pojawiają się w okolicy budynków
mieszkalnych i w centrum miasta.
Radny Michał Rupik – zaproponował wystąpić do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem
formalnym o dostarczenie dokumentów związanych z realizacją zadania pn. „Dziecięcy Park
Centrum RADOSNE PLANTY”. Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych
Plantach” w ramach budżetu obywatelskiego. Zaproponował, aby Komisja wniosła
o porównanie wniosku, który wygrał w głosowaniu budżetu obywatelskiego, z tym co
faktycznie będzie realizowane.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4.
Powyższy wniosek większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
Po odbyciu dyskusji, w której udział wzięli: skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec,
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, zastępca burmistrza Mateusz handel, radny Michał
Rupik, radna Barbara Wilkoszyńska, radna Ewa Chmielorz, radny Sylwester Czarnota, radna
Stanisława Hajduk-Bies oraz przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec, przystąpiono
do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3.
Projekt uchwały nr 86/2017 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 87/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017-2028.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec oraz skarbnik miasta Danuta
Jasińska-Gdaniec – kolejno omówili temat. Poinformowali, że dokonuje się zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 w celu jej aktualizacji o wprowadzone
zmiany w budżecie miasta w okresie międzysesyjnym, jak i o zmiany wprowadzone na drodze
uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, która podjęta zostanie na czerwcowej
Sesji Rady Miejskiej Mikołowa.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projekt uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3.
Projekt uchwały nr 87/2017 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
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- Projekt uchwały nr 85/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że udzielenie
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości
225 000,00 zł przeznaczone jest na współfinansowanie 50% kosztów budowy chodnika
przy ul. Górnej w Mikołowie. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym
budżetu miasta Mikołów na 2017 rok zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1199/81/17
z dnia 21 marca 2017 roku.
Po odbyciu dyskusji, w której udział wzięli: radny Michał Rupik oraz skarbnik miasta Danuta
Jasińska-Gdaniec, przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 85/2017 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 84/2017 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy
obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że w 2016
roku parafia rzymsko-katolicka św. Wojciecha w Mikołowie złożyła wniosek o udzielenie
dotacji na przeprowadzone prace konserwatorskie przy detalach kamiennych wnętrza kościoła
parafialnego. Prace zostały wykonane i odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach, a wnioskodawca dołączył do wniosku opłacone faktury
za przeprowadzone prace konserwatorskie na kwotę 38 000,00 zł. W związku z tym,
iż regulamin gminy Mikołów w sprawie zasad dofinansowania prac przy obiektach
zabytkowych zakłada możliwość udzielenia dotacji do 50% wartości wykonanych robót
proponuje się przyznanie dotacji w kwocie 19 000,00 zł.
Po odbyciu dyskusji, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec,
radny Michał Rupik oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, przystąpiono
do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 84/2017 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Propozycja Miejskiego Konserwatora Zabytków w Mikołowie dot. przyznania
w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków.
Komisja przyjęła do wiadomości ww. pismo na poprzednim posiedzeniu.
- Pismo Dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego Pawła Kojsa dot. podniesienia
składki gminy Mikołów w Związku Stowarzyszeń na rok bieżący do kwoty
1 700 000,00 zł.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono następujące kwestie:
- propozycji powrotu do poprzedniego systemu funkcjonowania Śląskiego Ogrodu
Botanicznego i współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mikołowie;
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- kosztów utrzymania Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
- Ośrodka Edukacji Ekologicznej, który pełni funkcję miejskiego przedszkola w sołectwie
Mokre;
- pogarszającego się stanu sprzętów, obiektów i infrastruktury na terenie Śląskiego Ogrodu
Botanicznego oraz konieczności ich napraw i regularnej konserwacji;
- pozyskiwania środków zewnętrznych;
- propozycji przygotowania analizy porównawczej kosztów utrzymania Śląskiego Ogrodu
Botanicznego obecnie i za czasów administrowania tym terenem przez Miejski Ośrodek Sport
i Rekreacji.
Po odbyciu dyskusji, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec,
radny Michał Rupik, radna Stanisława Hajduk-Bies, radny Remigiusz Kuś, burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula, radny Sylwester Czarnota, radna Barbara Wilkoszyńska, radny
Krzysztof Rogalski, radna Ewa Chmielorz oraz radny Krzysztof Żur, przystąpiono
do głosowania nad podniesieniem wysokości składki gminy Mikołów w Związku
Stowarzyszeń na rok bieżący do kwoty 1 700 000,00 zł.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwił się 1, wstrzymało się 2.
W wyniku głosowania Komisja większością głosów poparła propozycję podniesienia
wysokości składki gminy Mikołów w Związku Stowarzyszeń na 2017 rok.
- Pismo rodziców dzieci nieprzyjętych do Przedszkola nr 10.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – odczytał pismo.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono następujące kwestie:
- zasad naboru dzieci do przedszkoli – rejonizacja i miejsce zamieszkania nie stanowią
kryteriów rekrutacyjnych;
- propozycji zaadoptowania dwóch mniejszych pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 10
na salę edukacyjną i utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego;
- ogólnej sytuacji mikołowskich przedszkoli.
Po odbyciu dyskusji, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec,
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, radna Ewa Chmielorz, radna Stanisława
Hajduk-Bies, radny Krzysztof Żur, radny Michał Rupik, radny Sylwester Czarnota oraz radny
Krzysztof Rogalski, Komisja przyjęła do wiadomości treść ww. pisma.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – stwierdził, iż sprawa jest w toku, w związku
z czym Komisja powróci do tego tematu we wrześniu.
Do pkt 4
- Pismo Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Elżbiety Muszyńskiej dot. środków
finansowych potrzebnych na dostosowanie szkół do reformy oświatowej.
- Pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla dot. wniosku z poprzedniego
posiedzenia Komisji w sprawie kontroli przycinki drzew.

4

Do pkt 5
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował przystąpić do omówienia
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołów za 2016 rok. Przedstawił opinie
pozostałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa oraz uchwałę nr 4200/V/84/2017 z dnia
28 kwietnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach. Przypomniał, że Komisja RM Nr 2 ds. Budżetu opiniuje wykonanie budżetu
po stronie wydatków i dochodów w następujących działach i rozdziałach:
−
−
−
−
−

750 – Administracja publiczna,
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa,
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
757 – Obsługa długu publicznego,
758 – Różne rozliczenia.

Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwił się 1, wstrzymało się 2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołów za 2016 rok większością głosów
zaopiniowano pozytywnie.
Do pkt 6
Radny Krzysztof Żur – poinformował o problemie barszczu Sosnowskiego na terenie
sołectwa Borowa Wieś.
Radny Krzysztof Rogalski – poinformował, że na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej wygłosi
podziękowania dla gospodarstwa rolnego pana Marka Błaszczyka, który na terenie całego
sołectwa Paniowy przeprowadził opryski barszczu Sosnowskiego, co w znacznym stopniu
ograniczyło jego populację.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – przypomniał, że w zeszłym roku władze
Mikołowa interweniowały w tej sprawie do posłów i prosiły o prawne uregulowanie kwestii
walki z barszczem Sosnowskiego.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1715.
Protokołowała
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji RM Nr 2
(Krzysztof Jakubiec)
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