WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 14 grudnia 2020 roku
– Protokół Nr 23/2020
1. Projekt uchwały nr 142/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/573/2012 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Komisja zaopiniowała
pozytywnie.
2. Projekt uchwały nr 145/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień, Komisja zaopiniowała
pozytywnie.
Ponadto Radna Stanisława Hajduk-Bies wystąpiła z zapytaniem, ile osób z terenu gminy
Mikołów opłaciło swój pobyt w izbie wytrzeźwień?
3. Projekt uchwały nr 147/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/236/2020 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy
Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom
organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec
pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych, Komisja zaopiniowała pozytywnie wraz z wniesioną autopoprawką.
4. Projekt uchwały nr 152/2020 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
5. Projekt uchwały nr 154/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, Komisja
zaopiniowała pozytywnie.
6. Projekt uchwały nr 155/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Mikołowa na lata 2020-2031, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
7. Projekt uchwały nr 157/2020 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
8. Odnośnie uchwały Rady Miasta Rybnik nr 488/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych
działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu między innymi
obniżenia stawek podatku dochodowego od osób fizycznych, Komisja wnosi do Burmistrza
Mikołowa o przedstawienie wyliczeń dotyczących strat poniesionych przez gminę Mikołów
w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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9. Radny Krzysztof Jakubiec:
a) poruszył temat problemu usuwania szkód górniczych w budynkach gminnych (budynek
OSP Paniowy, budynek szkoły w Paniowach, budynek OSP Bujaków oraz sołtysówka
w Bujakowie). Zwrócił się z prośbą do Burmistrza Mikołowa o interwencję w tej sprawie
do Kopalni „Budryk”;
b) wystąpił z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach w centrum
Mikołowa poprzez ich doświetlenie. Zwrócił szczególną uwagę na przejścia dla pieszych
znajdujące się przy ul. św. Wojciecha, zwłaszcza te w okolicy budynku naleśnikarni.

Przewodniczący Komisji RM Nr 2
Katarzyna Głośna
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