Protokół Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 10 czerwca 2019 roku
o godzinie 1600 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Wizytacja siedziby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie przy ul. Krawczyka 16.
2. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołów za 2018 rok.
4. Sprawy wniesione.
5. Analiza realizacji wniosków Komisji.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przeprowadzono wizytację siedziby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie przy
ul. Krawczyka 16.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – otworzyła posiedzenie, przywitała członków
Komisji, zastępcę burmistrza Mateusza Handla, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz,
skarbnika miasta Danutę Jasińską-Gdaniec oraz naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
Mikołów Jarosławę Bizoń. Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła porządek obrad.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – zaproponował, aby zmienić porządek obrad
i w pierwszej kolejności zaopiniować wykonanie budżetu miasta Mikołów za 2018 rok.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – zaproponowała przystąpić do zaopiniowania
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za 2018 rok. Przypomniała,
że Komisja RM nr 6 ds. Społecznych opiniuje wykonanie budżetu w działach:
750 Administracja publiczna rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego, 801 Oświata i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 851 Ochrona zdrowia,
852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna
opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina. Poinformowała, że do Komisji wpłynęło:
- sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2018 rok;
- informacja o stanie mienia gminy Mikołów za 2018 rok;
- uchwała Nr 4200/III/78/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Mikołów za 2018 rok;
- uchwała Nr 4200/III/113/2019 z dnia 9 maja 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Mikołowa.
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Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że temat wykonania budżetu miasta
Mikołów za 2018 rok zostanie szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji RM
nr 2 ds. Budżetu.
Wobec braku dyskusji przewodnicząca Komisji zaproponowała zaopiniować pozytywnie
wykonanie budżetu miasta Mikołów za 2018 rok w ww. działach. Odczytała treść
proponowanej opinii.
Komisja pozytywnie opiniuje:
a) sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za 2018 rok w niżej
wymienionych działach i rozdziałach:
− 750 – Administracja publiczna:
- rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
− 801 – Oświata i wychowanie,
− 803 – Szkolnictwo wyższe,
− 851 – Ochrona zdrowia,
− 852 – Pomoc społeczna,
− 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
− 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
− 855 – Rodzina.
b) informację o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 78/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: skarbnik miasta Danuta
Jasińska-Gdaniec, zastępca burmistrza Mateusz Handel, radny Krzysztof Żur oraz radna
Stanisława Hajduk-Bies.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 78/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie dla
zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – ogłosiła 5-cio minutową przerwę, po której
wznowiła obrady.
- Projekt uchwały nr 64/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – omówiła temat. Poinformowała, że dotacja
celowa w wysokości 100 000,00 zł przeznaczona jest dla Powiatu Mikołowskiego
2

2

na finansowanie bieżących statutowych zadań własnych Powiatu – zadanie
pn. „Dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Mikołowie.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: zastępca burmistrza Iwona
Spychała-Długosz oraz radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 64/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 68/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – omówiła temat. Poinformowała, że dnia
1 września 2019 roku przestaną obowiązywać postanowienia uchwały Rady Miejskiej
Mikołowa nr XXVI/573/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół
do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci
szkół podstawowych na okres od 1 września 2019 r. Wyjaśniła, że przedłożony projekt
uchwały uwzględnia zmiany nazwy ulic, które nastąpiły po 14 lutego 2017 roku oraz nowe
ulice, które powstały.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: zastępca burmistrza Iwona
Spychała-Długosz, radna Aneta Esnekier, radna Stanisława Hajduk-Bies, radna Katarzyna
Syryjczyk-Słomska, naczelnik Wydziału Oświaty UM Mikołów Jarosława Bizoń,
przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla.
W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie:
- wniosku z poprzedniego posiedzenia Komisji dotyczącego przeanalizowania obecnych
obwodów szkół i rozważenia możliwości zmiany granic rejonizacyjnych z uwzględnieniem
kwestii bezpiecznej drogi dziecka do szkoły;
- wniosków i sugestii rodziców oraz dyrektorów szkół dotyczących granic obwodów;
- planowanej w późniejszym terminie głębszej analizy tego tematu z uwzględnieniem
dostępnych danych demograficznych.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zwróciła się z prośbą o przygotowanie informacji
na temat obłożenia szkół. Poprosiła, aby w pisemnej informacji znalazły się dane dotyczące
liczby uczniów danej szkoły wraz z informacją na przyjęcie ilu uczniów szkołą jest
przygotowana.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosował 1 członek Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 6.
Projekt uchwały nr 68/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 71/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu.
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Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – omówiła temat. Poinformowała, że dotacja
celowa w wysokości 30 000,00 zł przeznaczona jest dla Powiatu Mikołowskiego
na finansowanie bieżących zadań własnych Powiatu – zadanie pn. „Dofinansowanie
organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z powiatu mikołowskiego z niepełnosprawnością
intelektualną i ruchową w stopniu głębokim i wielorakimi niepełnosprawnościami
sprężonymi, organizowanego w lipcu i sierpniu 2019 roku”.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 71/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Pismo Klubu Malucha Wesołe Misie dot. wyrównania kwoty dofinansowania
dla prywatnych żłobków i klubów malucha.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – odniosła się do ww. sprawy.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: zastępca burmistrza Iwona
Spychała-Długosz, radna Anna Chrapek-Budacz, radna Stanisława Hajduk-Bies, radna Aneta
Esnekier, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska, przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla
oraz radna Grażyna Ostafin.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaproponowano wystąpić do burmistrza Mikołowa
z wnioskiem o ustosunkowanie się na piśmie do ww. sprawy.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
- Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Mikołowie
skierowane do naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Mikołów dot. prośby
o wyznaczenie terminu spotkania w sprawie sytuacji pracowników niepedagogicznych
placówek oświatowych podlegających gminie Mikołów.
Naczelnik Wydziału Oświaty UM Jarosława Bizoń – omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: naczelnik Wydziału Oświaty UM
Jarosława Bizoń, radny Krzysztof Żur, radna Stanisława Hajduk-Bies, przewodnicząca
Komisji Ewelina Kukla, zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz, radna Anna
Chrapek-Budacz oraz radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zaproponowała wystąpić do burmistrza
Mikołowa z wnioskiem o przekazanie do wiadomości Komisji informacji odnośnie
podjętych w tej sprawie działaniach.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 5
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – przystąpiła do punktu: analiza realizacji
wniosków Komisji. Przypomniała wnioski z poprzednich posiedzeń Komisji:
- utworzenie dodatkowego oddziału klasy I w Szkole Podstawowej nr 10;
- przeanalizowanie obecnych obwodów szkół i rozważenie możliwości zmiany granic
rejonizacyjnych z uwzględnieniem kwestii bezpiecznej drogi do szkoły;
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- rozważenie możliwości
rozszerzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli o kryterium rejonizacji oraz przyznanie dodatkowych punktów
dla dzieci uczęszczających do żłobka, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
odbywa się rekrutacja.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz oraz naczelnik Wydziału Oświaty UM
Jarosława Bizoń – kolejno odniosły się do ww. wniosków.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: naczelnik Wydziału Oświaty
UM Jarosława Bizoń, przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla oraz radna Katarzyna
Syryjczyk-Słomska.
Radny Krzysztof Żur – zwrócił się z prośbą, aby informacje przedstawione przez naczelnika
Wydziału Oświaty zostały dostarczone w formie pisemnej do wiadomości Komisji.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaproponowano ponowić wniosek z dnia 8 kwietnia
2019 roku i wystąpić do burmistrza Mikołowa o przygotowanie pisemnej informacji
dot. liczebności oddziałów szkolnych w związku z wdrażaniem reformy oświatowej.
Zwrócono się z prośbą o:
- przedstawienie, jak będzie wyglądać ruch pomiędzy klasami III i VI w Szkole Podstawowej
nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 5 oraz Szkole Podstawowej nr 10;
- wyjaśnienie, ile wniosków dzieci spoza rejonu szkół zostało zaopiniowanych pozytywnie;
- przedstawienie ilości etatów w szkołach mikołowskich na chwilę obecną oraz od września
2019 rok.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – zwróciła się z prośbą, aby na każdy wniosek
Komisji wpływała pisemna odpowiedź.
Do pkt 6
Do przedstawionego protokołu Nr 5/2019 z poprzedniego posiedzenia nie wniesiono żadnych
uwag, ani zmian.
Protokół Nr 5/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 7
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zadała pytanie:
- ilu pracowników było zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie przed
podziałem jednostki na CUW i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Mikołów?
- ile osób obecnie jest zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie oraz
w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Mikołów?
Następnie poruszyła temat propozycji utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – omówiła temat propozycji utworzenia
Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa. Poinformowała, że na sierpniowej sesji Rady
Miejskiej Mikołowa zrelacjonowane zostaną dotychczas podjęte działania w tym temacie.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Stanisława Hajduk-Bies,
radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla.
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Z uwagi na brak dalszych głosów i wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji
podziękowała zebranym za udział w obradach.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1825
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Nr 6

(Monika Graca-Kierzkowska)

(Ewelina Kukla)
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