PROTOKÓŁ NR 7/2019
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 17 czerwca 2019 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. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołów za 2018 rok.
3. 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, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę,
zastępcę burmistrza Mateusza Handla. zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz,
skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec, dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie Aleksandrę Czech, kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
Romana Naleśnika oraz naczelnika Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Jolantę
Cynar. 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 – zaproponowała przystąpić do zaopiniowania
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok. Poinformowała, że do Komisji
wpłynęło:
- sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2018 rok;
- informacja o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok;
- roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów wraz z rocznymi sprawozdaniami
finansowymi samorządowych instytucji kultury za 2018 rok;
- uchwała Nr 4200/III/78/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Mikołów za 2018 rok;
- uchwała Nr 4200/III/113/2019 z dnia 9 maja 2019 roku III Składu Orzekającego regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Mikołowa.
Wspomniała, że wszystkie pozostałe komisje Rady Miejskiej Mikołowa zaopiniowały
pozytywnie sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za 2018 rok, poza
Komisją RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, której posiedzenie zaplanowano po posiedzeniu
Komisji RM nr 2 ds. Budżetu.

Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat wykonania budżetu miasta
Mikołów w 2018 roku.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – poruszyła temat raportu o stanie mienia gminy Mikołów.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Katarzyna
Syryjczyk-Słomska, zastępca burmistrza Mateusz Handel oraz radna Stanisława Hajduk-Bies.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna
zaproponowała zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołów
za 2018 rok. Odczytała treść proponowanej opinii:
Komisja pozytywnie opiniuje:
a) sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za 2018 rok po stronie
dochodów i wydatków we wszystkich działach;
b) informację o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok;
c) roczne sprawozdanie finansowe gminy Mikołów i roczne sprawozdania finansowe
samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Powyższa propozycja została przyjęta większością głosów.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 62/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji
o terminach i miejscu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Naczelnik Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Jolanta Cynar – omówiła
temat. Poinformowała, że dokonano zmian w celu dostosowania wzoru deklaracji oraz układu
informacji i powiązań między nimi w formacie XML do wymogów RODO.
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 62/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 64/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
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Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – omówiła temat. Poinformowała, że dotacja
celowa w wysokości 100 000,00 zł przeznaczona jest dla Powiatu Mikołowskiego
na finansowanie bieżących statutowych zadań własnych Powiatu – „Dofinansowanie realizacji
zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych
niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie”.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której głos zabrali: radny Michał Rupik oraz burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula.
Wobec braku dalszych głosów w 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 64/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 66/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu na rok 2019.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – omówiła temat. Poinformowała,
że ww. projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem
na współfinansowanie kosztów prac projektowych dla zadania pn. „Przebudowa
ul. Pszczyńskiej w Mikołowie”.
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 66/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 67/2019 w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa
do określania wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług
Komunalnych w Mikołowie za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności
publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej,
w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.
Kierownik ZUK Roman Naleśnik – zgłosił autopoprawkę. Poinformował, że w paragrafie
3 punkt 5 znajduje się błędny zapis numeru uchwały. Prawidłowy numer to:
XXXIX/1010/2014 Rady Miejskiej Mikołowa.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały
wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 67/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.
w Mikołowie.
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Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat. Poinformował, że działka gminna
przy ul. Grażyńskiego znajduje się tuż obok kotłowni Zakładu Inżynierii Miejskiej. Wyjaśnił,
że w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu kotłowni przekazuje się Spółce
przedmiotową nieruchomość. Na potrzeby aportu została wyceniona przez rzeczoznawcę
majątkowego na kwotę 11 400,00 zł. Ponadto Gmina przekaże aport pieniężny w wysokości
100 zł, dla wyrównania wysokości udziału, który wynosi 500 zł.
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 69/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 70/2019 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie
przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – omówiła temat. Poinformowała,
że przedmiotowa dotacja jest realizacją wniosku złożonego przez beneficjenta w 2018 roku
i jednocześnie refundacją kosztów do 50%nakładów finansowych poniesionych przez parafię
w trakcie trwających prac konserwatorskich w 2018 roku.
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 70/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 71/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – omówiła temat. Poinformowała, że dotacja
celowa w wysokości 30 000,00 zł przeznaczona jest dla Powiatu Mikołowskiego
na finansowanie bieżących zadań własnych Powiatu pn. „Dofinansowanie organizacji
wypoczynku letniego dla dzieci z powiatu mikołowskiego z niepełnosprawnością
intelektualną i ruchową w stopniu głębokim i wielorakimi niepełnosprawnościami
sprzężonymi, organizowanego w lipcu i sierpniu 2019 roku.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zwróciła uwagę na to, iż jest to kolejny projekt uchwały
bez uzasadnienia. Zwróciła się z prośbą, aby wszystkie projekty uchwał były przygotowywane
z uzasadnieniem.
Wobec braku dalszych głosów w 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 71/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 77/2019 w sprawie korekty pkt 2.2 załącznika nr 1 uchwały
nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian
w budżecie na rok 2019.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 77/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
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- Projekt uchwały nr 78/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której glos zabrali radny Michał Rupik oraz zastępca
burmistrza Mateusz Handel .
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 78/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 79/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019-2030.
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 79/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 81/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2018.
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 81/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Głośna – kolejno przedstawiła pisma, który wpłynęły
jako odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia.
- Pismo naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług
Komunalnych Marcina Stokłosy skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg
dot. zapytania radnej Stanisławy Hajduk-Bies odnośnie miejsc parkingowych wzdłuż
ul. Żwirki i Wigury w rejonie liceum oraz przedszkola.
- Pismo zastępcy burmistrza Mateusza Handla dot. odpowiedzi na wnioski
z poprzedniego posiedzenia Komisji z zakresu gospodarki komunalnej i infrastruktury
drogowej.
- Pismo zastępcy burmistrza Mateusza Handla dot. odpowiedzi na wniosek
z poprzedniego posiedzenia Komisji w sprawie rozważenia możliwości uruchomienia
dodatkowej linii autobusowej na trasie ul. Stara Droga i ul. Przyjaciół.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poruszył temat środków finansowych związanych
z utrzymaniem publicznego transportu zbiorowego.
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Do pkt 5
Do przedstawionego protokołu Nr 6/2019 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 6/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Radny Michał Rupik – poruszył temat nawodnienia terenu wokół fontanny przy ul. K. Prusa.
Radny Krzysztof Jakubiec – poruszył temat subwencji oświatowej. Następnie
poinformował, że od kilku miesięcy nie świecą lampy na drodze krajowej na odcinku
od skrzyżowania z Auchan do wysokości ul. Waryńskiego. Zwrócił się z prośbą o interwencję
w tym temacie. Wspomniał również o konieczności naprawy oświetlenia, które uległo
uszkodzeniu w wyniku wypadków drogowych na DK44.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – przypomniała, że do 10 września radni
i jednostki pomocnicze gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu miasta na 2019 rok.
Zobowiązała się do przesłania wszystkich niezbędnych materiałów w tym temacie w formie
elektronicznej.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca
Komisji podziękowała za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1655.
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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