WNIOSKI, POSTULATY i ZAPYTANIA – cz. I

z posiedzenia Komisji Nr 8 Rewizyjnej, które odbywało się dnia 03.12.2015 roku –
Protokół Nr 10/2015
1. Komisja wnosi do Burmistrza, aby wszystkie materiały składane do komisji były
prezentowane na rzutniku. Informatycy + otrzymujący wnioski
2. Skarga na działania Urzędu w sprawie wydatków związanych z postępowaniem
sądowym dot. spor Gminy Mikołów z P.B. „DOMBUD” – Komisja wnosi: BGM
- o zaproszenie na posiedzenie przedstawiciela P.B. „DOMBUD”,
- do Burmistrza o złożenie do komisji dokumentów: wyroku sądowego, dokumentów dot.
negocjacji - ewentualnych notatek, czy innych materiałów roboczych dotyczących sprawy.
3. Sprawa zastrzeżeń dotyczących legalności sprawowania mandatu przez radnego
Eugeniusza Wycisło – Komisja wnosi: BOP
1) o zaproszenie na posiedzenie Radcę Prawnego w celu wyjaśnienia pojęć związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawartych w art. 383 § 1 ustawy Kodeks
wyborczy oraz 24f ustawy o samorządzie gminnym, regulujących zakaz łączenia mandatu
radnego z wykonywaniem pewnych funkcji lub działalności, w świetle stanu faktycznego dot.
radnych Rady Miejskiej Mikołowa;
2) odnośnie radnego Eugeniusza Wycisło: SER
- o złożenie przez radnego pisemnego oświadczenia w sprawie,
- do Przewodniczącego Rady o wystąpienie do Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród
Botaniczny o ustosunkowanie się do zastrzeżeń w sprawie,
- do Przewodniczącego Rady o wystąpienie do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie
pełnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowego za 2014 rok
oraz Statutu Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
- o przekazanie zebranej dokumentacji Radcy Prawnemu w celu sporządzenia opinii prawnej
w sprawie.
4. Sprawa wyjaśnienia wątpliwości związanych z zawartą umową pomiędzy Gminą Mikołów
a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny oraz zawarte porozumieniem pomiędzy
Śląskim Ogrodem Botanicznym a Golf Park Mikołów – Komisja wnosi: SER
- o przedłożenie do Komisji kserokopii: umowy zawartej w dniu 30.09.2015 r. pomiędzy
Gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny; porozumienia z dnia
04.11.2015 r., wraz z załącznikami, zawartego pomiędzy Śląskim Ogrodem Botanicznym a
Golf Park Mikołów oraz umowy darowizny (akt notarialny z dnia 12.10.2007 r.) zawartej
pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Mikołów dot. darowizny działek o łącznej
powierzchni 78.91.01 ha;

- o wystąpienie do Wojewody, jako organu nadzoru o zbadanie ważności umowy użyczenia
zawartej w dniu 30.09.2015 r. pomiędzy Gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń Śląski
Ogród Botaniczny, ze względu na brak stosownej uchwały Rady Miejskiej, czyli naruszenie
art. 18 ust. 2 ppkt 9a ustawy o samorządzie gminnym;
- o wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jako organu nadzoru, o zbadanie:
a) jakie konsekwencje finansowe może ponieść Gmina, w przypadku gdy ww umowa z mocy
prawa jest nieważna,
b) czy zawarta umowa i porozumienie nie narażają gminy na starty finansowe;
- o wystąpienie do Wojewody, jako organu nadzoru o zbadanie, czy w związku z ww umową
i porozumieniem nie doszło do konfliktu interesów:
a) Pana Burmistrza B. Uliasza – reprezentującego interes Gminy, równocześnie założyciela
klubu golfowego i do lipca 2015 jego prezydenta, lobbującego na rzecz golfistów,
b) Pana Burmistrza S. Piechuli – reprezentującego interes Gminy, pełniącego jednocześnie
funkcję prezesa zarządu Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Przewodniczący Komisji
(Krzysztof Żur)

WNIOSKI, POSTULATY i ZAPYTANIA – cz. II

z posiedzenia Komisji Nr 8 Rewizyjnej, które odbywało się dnia 03.12.2015 roku –
Protokół Nr 10/2015
1. Sprawa zastrzeżeń dotyczących legalności sprawowania mandatu przez radnego Krzysztofa
Żura – Komisja wnosi: SER
- do Przewodniczącego Rady o wystąpienie do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie
sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz Statutu Klubu Sportowego Burza Borowa Wieś;
- do Przewodniczącego Rady o wystąpienie do Zarządu Klubu o przedłożenie dokumentacji
stwierdzającej przekazanie darowizn przez Radę Sołecką Borowa Wieś;
- o przekazanie zebranej dokumentacji Radcy Prawnemu w celu sporządzenia opinii prawnej
w sprawie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
(Krystyna Świerkot)

