PROTOKÓŁ NR 26/2017
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 20 marca 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. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał
członków Komisji, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Skarbnika Miasta Danutę
Jasińską-Gdaniec oraz przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Sekcji
Pracowników Administracji i Obsługi Marię Skierawską. 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 25/2017 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 25/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował, aby w pierwszej kolejności
omówić temat podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych
w placówkach oświatowych. Przypomniał, że na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Mikołowa
w dniu 14.02.2017 roku wystąpiono z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o przygotowanie
konkretnych propozycji dotyczących rozwiązania postulowanych przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego problemów. Przedstawił pismo Związku Nauczycielstwa
Polskiego, które wpłynęło w tym temacie do Urzędu Miasta Mikołów w dniu 10.02.2017
roku, odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.02.2017 roku,
pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 14.03.2017 roku oraz odpowiedź
Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20.03.2017 roku.
Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że po wstępnym
przeanalizowaniu tematu prawdopodobnie uda się znaleźć w budżecie miasta Mikołów kwotę
około 500 tys. złotych z przeznaczeniem na podwyżki płac. Wspomniał o przeprowadzonej
w tym temacie rozmowie z Dyrektorem CUW Elżbietą Muszyńską, dyrektorami szkół oraz
przedstawicielami Związku Zawodowego Nauczycieli. Wyjaśnił, że w placówkach
oświatowych zatrudnionych jest około 77 osób, które zarabiają poniżej najniższej krajowej.

Zgodnie z polskimi przepisami najniższa krajowa pensja to całość przyznanego
wynagrodzenia brutto (z uwzględnieniem dodatków i premii). Poruszył temat pracowników,
którzy pomimo dużego stażu pracy osiągają ustawowe minimum wynagrodzenia poprzez
wypłatę różnego rodzaju dodatków, wyraził opinię, iż konieczne jest nie tyle co wyrównanie
płac pracowników niepedagogicznych, ale wprowadzenie podwyżek płac wraz
z uwzględnieniem liczby przepracowanych lat, sprawowanej funkcji oraz jakości
wykonywanej pracy. Nadmienił, iż jedną z rozpatrywanych propozycji rozwiązania
zaistniałego problemu było ustalenie podstawy wynagrodzenia dla wszystkich
niepedagogicznych pracowników placówek oświatowych na poziomie 2 tys. złotych.
Rozwiązanie to wiązałoby się jednak z wyższym dodatkiem stażowym oraz premiami
i z wstępnych wyliczeń wynika, iż za okres 9 miesięcy trzeba by wygospodarować w budżecie
miasta kwotę 1,5 mln złotych. Niestety miasta Mikołów nie stać na takie rozwiązanie tego
problemu. Poinformował, że przy okazji tej sytuacji postanowiono zmienić regulamin
przyznawania płac dla wszystkich mikołowskich placówek oświatowych oraz dla wszystkich
jednostek organizacyjnych gminy Mikołów. Zadeklarował jak najszybsze podjęcie działań
w tym temacie. Wyjaśnił, że w tym roku chciałby wprowadzić podwyżkę wynagrodzeń o 5%,
w następnym o 2,5%, a w kolejnym ponownie o 2,5%.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, w stosunku do jakiej kwoty będzie wyliczane te 5%?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – udzielił odpowiedzi, że w stosunku do kwoty
wynagrodzenia. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby mieli na uwadze to, iż sytuacja
ta dotyczy nie tylko osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, ale wszystkich osób
zatrudnionych w placówkach gminnych.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – poruszył temat zasad przyznawania premii
uznaniowej. Zaproponował, aby zakończyć dyskusję w tym temacie skoro Burmistrz jest
na etapie negocjacji ze Związkiem Zawodowym Nauczycieli.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, w jakim terminie planuje się wprowadzić ewentualną
podwyżkę wynagrodzeń?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – udzielił odpowiedzi, że tak szybko, jak tylko uda
się dojść do porozumienia ze Związkiem Zawodowym Nauczycieli.
Radny Michał Rupik – zwrócił się z prośbą, aby na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej
w punkcie „Informacje Burmistrza Mikołowa” Burmistrz zabrał głos w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował zakończyć dyskusję w tym
temacie. Kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji.
- Projekt uchwały nr 36/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 883 502,62 zł oraz zwiększenia planu wydatków
o kwotę 2 883 502,62 zł. Wyjaśniła, że zgodnie ze złożonymi wnioskami komórek
merytorycznych dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami
na łączną kwotę 560 993,00 zł oraz planu wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę
2 738 235,21 zł. Przeniesienia planu dokonuje się w związku ze zmianą przepisów w zakresie
klasyfikacji budżetowej, co nakłada konieczność aktualizacji planów. Wspomniała m.in. o:
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- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 095 304,37 zł w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – źródłem
powstania jest dotacja ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych (Nowy Świat);
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2 400,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80104 Przedszkola – źródłem powstania jest darowizna pieniężna dla Przedszkola
nr 10;
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 400,00 zł w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504
Wspieranie rodziny – źródłem powstania jest darowizna pieniężna Mikołowskiego
Banku Spółdzielczego;
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 66 202,43 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80110 Gimnazja – źródłem powstania jest dotacja ze środków europejskich
na realizację projektu pn. „Edukacja cyfrowa w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie”;
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 400,00 zł w dziale 855 Rodzina, rozdział
85504 Wspieranie rodziny – źródłem powstania jest darowizna pieniężna;
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 028 004,82 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – źródłem powstania
jest dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności
energetycznej w gminie Mikołów – wymiana istniejących opraw energochłonnych oświetlenia
ulicznego na oprawy typu LED”;
- dokonaniu zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 2 883 502,62 zł;
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 225 000,00 zł w dziale 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, tytułem zabezpieczenia środków finansowych
na pomoc dla Powiatu Mikołowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Górnej w Mikołowie od ul. Wojska Polskiego
do DK 81”;
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 476 498,79 zł w dziale 600 Transport i łączność,
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, tytułem zabezpieczenia środków finansowych
na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Reta Śmiłowicka” oraz na zadanie inwestycyjne
pn. „Wykup gruntów pod budowy dróg”;
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 485 500,00 zł w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, tytułem
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz
zagospodarowanie terenu wokół budynków – ul. Młyńska 118, 120 i 122, na zadanie
pn. „Budowa nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejsce budynku
istniejącego położonego na działce przy ul. Wyszyńskiego 5 w Mikołowie i zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni cew dla budynków przy ul. Rymera 1a”;
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 34 000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna,
rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), tytułem zabezpieczenia
środków finansowych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, tytułem zabezpieczenia
środków finansowych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straże gminne, tytułem zabezpieczenia środków
finansowych na zadania inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie oprogramowania dla Straży
Miejskiej”;
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- zwiększeniu planu wydatków na łączną kwotę 712 233,83 zł w dziale Oświata i wychowanie
m.in. na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń, organizację festynu (środki z darowizny)
oraz na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Edukacja
cyfrowa w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie”;
- zwiększeni wydatków o kwotę 400,00 zł w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie
rodziny, tytułem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia
(środki pochodzą z darowizny MBS Mikołów”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 12 000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, tytułem zabezpieczenia
środków finansowych na dotacje celowe – „Częściowy zwrot kosztów poniesionych
przez osoby fizyczne na zakup indywidualnych oczyszczalni ścieków”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 120 000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, tytułem zabezpieczenia
środków finansowych na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków
z terenu gminy Mikołów – etap II”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 120 000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, rozdział 90005 Gospodarka odpadami, tytułem zabezpieczenia
środków finansowych na dotacje celowe – „Częściowy zwrot kosztów poniesionych przez
osoby fizyczne na modernizację ogrzewania i zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych
źródeł energii”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 17 000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, tytułem zabezpieczenia środków
finansowych na realizację zadania pn. „Oświetlenie ul. Stolarskiej w Mikołowie w rejonie
budynku 1a”;
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 338 130,00 zł w dziale 600 Transport i łączność,
rozdział 60017 Drogi wewnętrzne, tytułem oszczędności wynikłych po rozstrzygnięciu
przetargu na zadaniu pn. „Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi
i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury”;
- dokonywanym przeniesieniu środków finansowych w wysokości 1 900 000,00 zł z działu
900 Gospodarka komunalna, rozdział 90002 Gospodarka ściekowa do działu
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002
Dostarczanie wody, tytułem prawidłowego zakwalifikowania dopłat do wody do prawidłowej
podziałki klasyfikacji budżetowej;
- dokonywanym przeniesieniu środków finansowych w wysokości 3 371,00 zł z działu
700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, tytułem prawidłowego zakwalifikowania zadania
w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Centrum muzyczne Krawczyka 21”;
- dokonywanym przeniesieniu środków finansowych w wysokości 734 864 zł z działu
700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
do działu 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, tytułem
prawidłowego zakwalifikowania wykupów gruntów pod drogi do prawidłowej podziałki
klasyfikacji budżetowej;
- dokonywanym na wniosek dysponenta (MOPS) przeniesieniu środków finansowych
w wysokości 100 000,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 852 14 Zasiłki okresowe,
celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do działu
855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, tytułem zabezpieczenia środków
finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych
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w Placówce Wsparcia Dziennego
przy ul. Konstytucji 3-go Maja 28”.

–

Świetlicy

Opiekuńczo

Specjalistycznej

Krótko przedstawiła zmiany, które wprowadzone zostały w okresie międzysesyjnym
w załączniku zadań inwestycyjnych na 2017 rok w drodze zarządzeń Burmistrza Mikołowa.
Radny Remigiusz Kuś – poruszył temat zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza
Mikołowa dotyczących zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie
i wykonanie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz karuzeli w Mikołowie – Reta
przy ul. M. Konopnickiej na działce nr 2153/64” (budżet obywatelski) – kwota 60 500,00 zł,
oraz zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Remont zaplecza klubowego
LKS Orzeł Mokre wraz z szatnią dla dzieci” (budżet obywatelski) – kwota 60 500,00 zł.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że zmiany zostały dokonane
na wniosek komórek merytorycznych. Wyjaśniła, że środki te zostały „pożyczone” z zadania
remontu zaplecza LKS Orzeł Mokre i wrócą na swoje miejsce, kiedy przyjdzie odpowiednia
pora. Zapewniła, że remont zaplecza klubowego LKS Orzeł Mokre wraz z szatnią dla dzieci
będzie realizowany.
Radny Michał Rupik – poruszył temat utworzonego zadania inwestycyjnego w dziale 700,
rozdział 70004 pn. „Budowa nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejsce
budynku istniejącego położonego na działce przy ul. Wyszyńskiego 5 w Mikołowie” na kwotę
100 000,00 zł.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że budynek przy
ul. Wyszyńskiego 5 znajduje się w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej i wymaga
gruntownego remontu, ponieważ jest w bardzo złym stanie technicznym. Wyjaśnił,
że budynek będzie albo wyburzony i wybudowany na nowo, albo przeprowadzony zostanie
jego gruntowny remont.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, czy kwota 100 000,00 zł przeznaczona będzie
na wykonanie projektu czy np. na wyburzenie obiektu?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że nie jest w stanie udzielić
w tym momencie odpowiedzi na to pytanie, ponieważ sprawę tę koordynuje Zastępca
Burmistrza Mateusz Handel, który niestety nie mógł wziąć udziału w dzisiejszym posiedzeniu
Komisji.
Radny Michał Rupik – wyraził wątpliwość, czy jest sens budowy budynku mieszkalnego
w ścisłym centrum miasta bez zapewnienia miejsc parkingowych.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – wyraziła rozczarowanie, iż radni dowiadują
o tak istotnych inwestycjach dopiero podczas omawiania projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, czy jest możliwość pozyskania dofinansowania
na realizację tego zadania?
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – udzieliła odpowiedzi, że prawdopodobnie
podjęte zostaną próby pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację tego
zadania.

5

Radny Krzysztof Żur – poruszył temat utworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup
sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Mikołów” na kwotę 29 766,00 zł.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował wystąpić do Burmistrza
Mikołowa z wnioskiem, aby na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Mikołowa szerzej omówić
temat realizacji zadania pn. „Budowa nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
w miejsce budynku istniejącego położonego na działce przy ul. Wyszyńskiego 5
w Mikołowie”.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4.
Projekt uchwały nr 36/2017 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 37/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017-2028.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że dokonuje
się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej o zmiany w wielkościach dochodów
i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz aktualizacji wykazu przedsięwzięć, zgodnie
z załącznikiem nr 2. Zwróciła się z prośbą o przyjęcie dodatkowych zmian, które zostaną
wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej.
Przedstawiła autopoprawki, które wniesione zostaną do ww. projektu uchwały na posiedzeniu
Sesji Rady Miejskiej Mikołowa:
a) w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na stronie 7, kolumna 11.3 „Wydatki
Objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” - zapis:
Rok 2017 – 30 111 146,15 zł, z tego:
- bieżące (kol. 11.3.1) – 22 946 052,87 zł,
- majątkowe (kol. 11.3.2) – 7 165 093,28 zł,
Rok 2018 – 30 657 308,46 zł z tego:
- bieżące (kol. 11.3.1) – 19 808 930,20 zł,
- majątkowe (kol. 11.3.2) – 10 848 378,26 zł.
zostanie zmieniony na:
Rok 2017 – 31 820 486,06 zł, z tego:
- bieżące (kol. 11.3.1) – 23 023 135,27 zł,
- majątkowe (kol. 11.3.2) – 8 797 350,79 zł,
Rok 2018 – 32 645 879,65 zł, z tego:
- bieżące (kol. 11.3.1) – 19 824 362,80 zł,
- majątkowe (kol. 11.3.2) – 12 821 516,85 zł.
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b) w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”
wprowadzone zostaną następujące zmiany:
1. na stronie 2, pozycja 1.1.2.1 zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku
na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie – CUS” kolumna „Limit 2018” – kwota
2 186 861,41 zł zostanie zmieniona na 4 300 000,00 zł;
2. na stronie 3, pozycja 1.1.2.9 zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego w mieście Mikołów, etap II – ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz
ze Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej
– os. Mickiewicza 24” - zapis:
- kolumna „Limit 2017” – 0,00 zł,
- kolumna „Limit 2018” – 140 000,00 zł,
zostanie zmieniony na:
- kolumna „Limit 2017” – 1 632 257,51 zł,
- kolumna „Limit 2018” – 0,00 zł;
3. na stronie 7, pozycja 1.3.1.28 zadanie bieżące pn. „Zakup artykułów spożywczych” – zapis:
- kolumna „Limit 2017” – 6 458,00 zł,
- kolumna „Limit 2018”- 0,00 zł,
zostanie zmieniony na:
- kolumna „Limit 2017” – 39 778,00 zł,
- kolumna „Limit 2018” – 6 680,00 zł;
4. na stronie 7, pozycja 1.3.1.29 zadanie bieżące pn. „Zakup materiałów biurowych” – zapis:
- kolumna „Limit 2017” – 8 209,35 zł,
- kolumna „Limit 2018” – 0,00 zł,
zostanie zmieniony na:
- kolumna „Limit 2017” 51 971,75 zł,
- kolumna „Limit 2018” – 8 752,60 zł.
Radny Sylwester Czarnota – poruszył temat zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja
i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie”, którego
niedoszacowanie wynosi ponad 2 mln złotych.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4.
Projekt uchwały nr 37/2017 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
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- Projekt uchwały nr 18/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że dotacja
celowa w wysokości 100 000,00 zł dla Powiatu Mikołowskiego przeznaczona jest
na współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach.
Z uwagi na brak 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 18/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 23/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie
gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec oraz Skarbnik Miasta Danuta
Jasińska-Gdaniec – kolejno omówili temat. Poinformowali, że zapisy ustawy o systemie
oświaty wymusiły wprowadzenie zmian w uchwale z dnia 30 sierpnia 2016 roku o tym
samym tytule. Wyjaśnili, że doprecyzowano sposób wyliczania dotacji, poszerzono katalog
zadań, dla których udzielana jest dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz
uwzględniono likwidację jednostki, która zajmowała się tym zadaniem do tej pory czyli
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, oraz powołanie Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie.
Z uwagi na brak 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 23/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 38/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w roku 2018.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – poinformował, że projekt uchwały został
szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że zgodnie
z ustawą o funduszu sołeckim, jeżeli gmina nie wyodrębnia funduszu sołeckiego, to do końca
marca danego roku budżetowego zobowiązana jest podjąć uchwałę dotyczącą nietworzenia
funduszu sołeckiego w następnym roku budżetowym.
Radna Ewa Chmielorz – zadała pytanie, czy jeżeli w gminie Mikołów zostałby utworzony
fundusz sołecki, to w dalszym ciągu mogłyby funkcjonować środki sołeckie?
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – udzieliła odpowiedzi negatywnej.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 38/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 39/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że Zespół
Szkół Specjalnych Nr 1 oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 zwróciły się do gminy Mikołów
o wsparcie finansowe wyjazdu śródrocznego pn. „Zielona Szkoła” dla dzieci zamieszkałych
na obszarze Mikołowa, pochodzących z rodzin ubogich. Po rozpatrzeniu wniosków
zaproponowano udzielić wsparcia dla 24 dzieci w wysokości 240,00 zł na dziecko, co daje
łączną kwotę proponowanej pomocy finansowej w wysokości 5 760,00 zł.
Z uwagi na brak 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 39/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Pismo Sołtysa Śmiłowic Józefa Świerczyny dot. budżetu obywatelskiego.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował przystąpić do omówienia
tematu analizy realizacji wniosków Komisji. Przedstawił pismo Zakładu Gospodarki
Lokalowej oraz Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie dot. odpowiedzi na wniosek
z poprzedniego posiedzenia Komisji w sprawie rozważenia możliwości wymiany ogrzewania
węglowego na ogrzewanie gazowe w budynku szkoły oraz w budynku OSP Paniowy.
Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
Radny Krzysztof Rogalski – wystąpił z propozycją, aby przeanalizowano kwestię zmiany
sposobu ogrzewania budynku OSP Paniowy i Szkoły Podstawowej nr 8 z ogrzewania olejem
opalowym na ogrzewanie gazowe.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - zadał pytanie, czy członkowie Komisji mają
jakieś zapytania lub uwagi do tematu realizacji dotychczasowych wniosków Komisji?
Nie wniesiono żadnych zapytań, ani uwag.
Do pkt 4
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1620.
Protokołowała
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji RM Nr 2
(Krzysztof Jakubiec)
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