WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA

z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 3 lutego 2020 roku
– Protokół Nr 13/2020
1. Projekt uchwały nr 1/2020 w sprawie ustalenia 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, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
2. Projekt uchwały nr 4/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień, Komisja zaopiniowała
pozytywnie.
3. Projekt uchwały nr 7/2020 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego, Komisja nie zajęła stanowiska,
w związku z informacją zastępcy burmistrza Mateusza Handla, iż ww. projekt uchwały
zostanie zdjęty z porządku obrad sesji Rady Miejskiej Mikołowa.
4. Projekt uchwały nr 8/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, Komisja
zaopiniowała pozytywnie.
5. Projekt uchwały nr 9/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2020-2031, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
6. Projekt uchwały nr 10/2020 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa, Komisja
zaopiniowała pozytywnie.
7. Odnośnie pisma rzymskokatolickiej Parafii św. Wojciecha dot. prośby o dofinansowanie
i pomoc w renowacji bazyliki, Komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o:
- zabezpieczenie w budżecie miasta Mikołów na 2021 rok kwoty 225 tys. złotych
z przeznaczeniem na współfinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych;
- przeprowadzenie analizy i wskazanie ile środków finansowych w 2020 roku gmina Mikołów
może przeznaczyć na współfinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.
8. Odnośnie apeli Rady Miasta Rybnika oraz Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wystąpienia
do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących
samorządom znaczne ubytki z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT, Komisja wnosi
do Burmistrza Mikołowa o wykonanie analizy prognozowanych strat, jakie poniesie
z tego tytułu gmina Mikołów.
Przewodniczący Komisji RM Nr 2
(Katarzyna Głośna)
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