PROTOKÓŁ NR 30/2017
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 28 sierpnia 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 oraz skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec. 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 29/2017 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 29/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 96/2017 w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków
stanowiących dochody budżetu gminy Mikołów instrumentem płatniczym.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec oraz skarbnik miasta Danuta
Jasińska-Gdaniec – kolejno omówili temat. Poinformowali, że zgodnie z art. 61 a § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r, Ordynacja podatkowa, rada gminy w drodze uchwały może
dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Takim instrumentem
płatniczym jest np. powszechnie stosowana karta płatnicza. Urząd Miasta Mikołów zgłosił
się do programu Ministerstwa Rozwoju dotyczącego uruchomienia terminali płatniczych
w urzędach. Udział w programie, którego celem jest upowszechnienie płatności
bezgotówkowych w terminalach POS jest dla urzędów bezpłatny. Urząd nie będzie obciążany
opłatami z tytułu korzystania z terminala, ani za obsługę realizowanych płatności
dokonywanych w ramach ww. programu. Klienci urzędu dokonujący płatności
z wykorzystaniem terminala POS również nie będą ponosić opłat za dokonywanie transakcji
w ramach tego programu. Pilotaż programu będzie trwał do dwóch lat, po tym okresie
prowizję związaną z zapłatą podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego
niż gotówka ponosić będzie podatnik.

Po odbyciu dyskusji, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec,
radny Krzysztof Rogalski oraz skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec, przystąpiono
do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 96/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 105/2017 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym przypadających gminie Mikołów i jej jednostkom organizacyjnym,
których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 złotych.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że w związku
z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, której to art. 59 a dopuszcza niedochodzenie
należności nieprzekraczających wraz z odsetkami 100,00 zł, proponuje się podjąć stosowną
uchwałę w tym zakresie. Dochodzenie tego typu należności z zasady jest nie tylko
nieskuteczne, ale generuje dodatkowe koszty bez odzyskania należności.
Po odbyciu dyskusji, w której udział wzięli: radny Michał Rupik, radny Krzysztof Rogalski,
radny Krzysztof Żur oraz skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec, przystąpiono
do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 105/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 106/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała, że od tego
momentu do uchwały budżetowej nie będą załączane wyjaśnienia dotyczące zmian
w załączniku inwestycyjnym oraz nie będą pokazywane zmiany budżetu dokonywane
na zasadzie przeniesień, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie
nadzorcze nad poprzednią uchwałą budżetową z tego powodu. Regionalna Izba
Obrachunkowa zwróciła uwagę na: brak aktualizacji w załączniku inwestycyjnym,
zbyt rozbudowane opisy do załączników uchwały oraz zbyt szeroko opisywane uzasadnienie.
Zapewniła, iż radni w dalszym ciągu będą otrzymywać te materiały, jednak nie będą one
stanowiły integralnej części uchwały. Wróciła do tematu ww. projektu uchwały, wyjaśniła,
że dokonuje się: zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 440 362,00 zł, zmniejszenia planu
wydatków o kwotę 8 000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę
1 440 362,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w:
- dziale 600 Transport i łączność - 4 909,60 zł,
- dziale 750 Administracja publiczna – 60 474,27 zł,
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 000,00 zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie – 884 762,15 zł,
- dziale 852 Pomoc społeczna – 99 949,00 zł,
- dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 200,00 zł,
- dziale 855 Rodzina – 4 000,00 zł,
- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34 067,27 zł,
- dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody – 350 000,00 zł. Szczegółowo przedstawiła zaproponowane zmiany.
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Po odbyciu dyskusji, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec,
radna Stanisława Hajduk-Bies, radny Michał Rupik, radna Krystyna Świerkot, radna Barbara
Wilkoszyńska oraz skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec, przystąpiono do glosowania
nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwił się 1, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 106/2017 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 107/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017-2028.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że dokonuje
się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 w celu jej aktualizacji
o zmiany wprowadzone w budżecie w okresie międzysesyjnym oraz o zmiany wprowadzone
w drodze uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok w trakcie najbliższej sesji Rady
Miejskiej Mikołowa.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3.
Projekt uchwały nr 107/2017 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Radna Krystyna Świerkot – zwróciła się z prośbą do skarbnika miasta o zabezpieczenie
w budżecie miasta Mikołów na 2018 rok środków finansowych na remont ul. Dołowej.
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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