PROTOKÓŁ NR 41/2018
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 27 sierpnia 2018 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. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał członków
Komisji, zastępcę burmistrza Mateusza Handla, skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec,
kierownika Biura Promocji Annę Olszynkę oraz naczelnika wydziału Wymiaru Podatków
Lokalnych Jolantę Cynar. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do przedstawionego protokołu Nr 40/2018 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 40/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 100/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się: zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 894 445,83 zł, zwiększenia planu przychodów o
kwotę 442 472,32 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13 690,00 zł oraz zwiększenia
planu wydatków o kwotę 4 350 610,15 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków
finansowych w m.in. dziale:
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 20 000,00 zł,
- 600 – Transport i łączność na kwotę 104 907,00 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 624 291,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna na kwotę 550 063,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 42 000,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 2 755 874,13 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia na kwotę 16 000,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna na kwotę 7 500,00 zł,
- 855 – Rodzina na kwotę 10 500,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 133 673,02 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 37 000,00 zł,
- 926 – Kultura fizyczna na kwotę 48 802,00 zł.

Szczegółowo omówiła zaproponowane zmiany.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof
Jakubiec, zastępca burmistrza Mateusz Handel, kierownik Biura Promocji Anna Olszynka,
radna Krystyna Świerkot oraz radna Stanisława Hajduk-Bies.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 100/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – poinformował, że w dniu dzisiejszym
do Biura Rady Miejskiej Mikołowa wpłynął projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów glosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Mikołowie - Borowej
Wsi. Zwrócił się z prośbą do kierownika Biura Promocji Anny o omówienie tematu.
Kierownik Biura Promocji Anna Olszynka – omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli radna Stanisława Hajduk-Bies
oraz kierownik Biura Promocji Anna Olszynka.
- Projekt uchwały nr 102/2018 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 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 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 102/2018 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 98/2018 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że proponuje
się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej
w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu wykonania i uruchomienia
Serwisu Informacyjno-Promocyjnego obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 98/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 99/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że dotacja
celowa w wysokość 100 000,00 zł dla Powiatu Mikołowskiego przeznaczona jest
na finansowanie bieżących zadań własnych Powiatu.
Radny Krzysztof Rogalski – zwrócił się z prośbą do skarbnika miasta, aby do uchwały
napisane zostało uzasadnienie, z którego będzie jasno wynikać na jaki cel zostaną
przeznaczone te środki.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – zobowiązała się do przekazania tej uwagi
autorowi projektu uchwały. Wyjaśniła, że środki te zostaną przekazane na budowę Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach. Szczegółowo omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Barbara Wilkoszyńska, radny
Krzysztof Żur, skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec, radna Stanisława Hajduk-Bies
oraz zastępca burmistrza Mateusz Handel.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 99/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 93/2018 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek
od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Naczelnik wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Jolanta Cynar – omówiła
temat. Poinformowała, że zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały,
możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Celem niniejszego projektu uchwały jest stworzenie alternatywy
dla corocznego składania deklaracji papierowych i ich korekt, poprzez umożliwienie
składania ich w formie elektronicznej.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 93/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 94/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy
oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu dotyczących możliwości
składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek
leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 94/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 101/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/712/2017
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018.

3

Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec oraz zastępca burmistrza Mateusz Handel
– kolejno omówili temat. Poinformowali, że ze względu na uzyskane przez Powiat
Mikołowski dofinansowanie w kwocie 225 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa ul. Górnej w Mikołowie – chodnika na odcinku od ul. Wojska Polskiego
do DK 81 w roku 2018 w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”
zmianie uległa kwota dotacji celowej w formie pomocy finansowej na realizację ww. zadania
- z kwoty 450 000,00 zł na 225 000,00 zł.
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 101/2018 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Instytutu Mikołowskiego za I półrocze
2018 roku.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania do wiadomości.
- Pismo Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka skierowane do burmistrza
Mikołowa dot. zrzeczenia się odszkodowania przez Skarb Państwa za grunty przejęte
na rzecz gminy Mikołów w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa
ul. Dzieńdziela w Mikołowie”.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Radny Michał Rupik – przypomniał, iż najbliższa sesja Rady Miejskiej Mikołowa odbędzie
się w sołectwie Borowa Wieś.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1550.
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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