PROTOKÓŁ NR 28/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło
się dnia 18 sierpnia 2021 roku o godzinie 1700 w sali sesyjnej w budynku Urzędu Miasta Mikołów
przy ul. K. Miarki 15
Obecnych 7 członków komisji (na 8 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie tematu wiodącego sesji RM:
a) sport i kultura;
b) przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań związanych z obchodami 800-lecia
Mikołowa.
3. Sprawy wniesione.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne glosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies - otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji,
radną Ewelinę Kuklę, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę burmistrza Mateusza
Handla, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mikołowie Wojciecha Tkacza, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie
Izabelę Paździorek-Jakubowską, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie Bożenę
Holeczek, dyrektora Instytutu Mikołowskiego Macieja Meleckiego, kierownika Biura Promocji
UM Annę Olszynkę, inspektora Biura Promocji UM Wojciecha Szwieca oraz dyrektora Centrum
Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę Czech. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił
porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – zaproponował przystąpić do omówienia tematów
wiodących sesji Rady Miejskiej Mikołowa: sport i kultura oraz przedstawienie zrealizowanych
i planowanych działań związanych z obchodami 800-lecia Mikołowa. Kolejno przedstawił
materiały, które wpłynęły w tym temacie do Rady Miejskiej Mikołowa.
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie
w latach 2020-2021
Dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz – omówił temat.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania do wiadomości.
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie za 2020 rok
Dyrektor MDK Izabela Paździorek-Jakubowska – omówiła temat.
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – zaprosił wszystkich na Mikoł’OFF Festiwal, który
odbędzie się 4 września 2021 roku przy Centrum Muzycznym Krawczyka 21.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść ww. sprawozdania.
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- raport merytoryczny wraz z wykonaniem budżetu Instytutu Mikołowskiego
za 2020 rok
- raport merytoryczny wraz z wykonaniem budżetu Instytutu Mikołowskiego
za I półrocze 2021 roku
Dyrektor Instytutu Mikołowskiego Maciej Melecki – omówił temat.
Radna Ewelina Kukla - poruszyła temat wykonania budżetu Instytutu Mikołowskiego za 2020 rok
oraz kosztów tzw. małej księgowości.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treści ww. raportów do wiadomości.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Placówki Muzealnej za rok 2020/2021
Inspektor Biura Promocji UM Wojciech Szwiec – omówił temat.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania do wiadomości.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie
w latach 2020-2021
Dyrektor MBP Bożena Holeczek – omówiła temat.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – przypomniała, że 1,5 roku temu Miejska
Biblioteka Publiczna w Mikołowie przejęła funkcję biblioteki powiatowej. Poddała pod dyskusję
propozycję zmiany nazwy biblioteki.
Dyrektor MBP Bożena Holeczek – poinformowała, że temat nazewnictwa biblioteki w związku
z przejęciem dodatkowych zadań był konsultowany z województwem i okazuje się, że nie ma takiej
potrzeby. Wyjaśniła, że zmiana nazwy wiązałaby się m.in. z koniecznością zmiany statutu, a trzeba
mieć na uwadze to, że za jakiś czas zadania te może przejąć inna biblioteka z terenu powiatu
mikołowskiego.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: dyrektor MBP Bożena Holeczek,
przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska, radny Łukasz Ryguła, radna Anna
Chrapek-Budacz oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
- materiały dotyczące zrealizowanych i planowanych działań związanych z obchodami
800-lecia Mikołowa
Kierownik Biura Promocji UM Anna Olszynka – omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: kierownik Biura Promocji UM
Anna Olszynka, burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, przewodniczący Komisji Mateusz Bies,
radny Łukasz Ryguła, dyrektor MBP Bożena Holeczek oraz radna Ewa Chmielorz.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść
ww. materiałów.
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Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji.
- pismo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie dot. wydania opinii
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy
Mikołów dla UKS STS w 2021 roku (L.dz. ZSS.134/2021)
Dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz – omówił temat. Poinformował, że w nawiązaniu do pisma
Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Sekcji Tenisa Stołowego z dnia 2 sierpnia 2021 roku
dot. wznowienia działalności Klubu od 1 września 2021 roku, zwraca się z prośbą o wyrażenie
zgody na udzielenie dofinansowania w wysokości 22 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie
wynagrodzeń dla trenerów prowadzących zajęcia oraz kosztów wynajmu sali gimnastycznej
w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której głos zabrali: dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz, radny
Krzysztof Żur, przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska, radna Anna Chrapek-Budacz
oraz radny Łukasz Ryguła.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem przedstawionej propozycji udzielenia wsparcia finansowego na wspieranie
rozwoju sportu na terenie Gminy Mikołów dla UKS STS w 2021 roku.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja jednogłośnie została zaopiniowana pozytywnie.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zaproponowała wystąpić do Burmistrza
Mikołowa z wnioskiem formalnym o wystąpienie do Starostwa Powiatowego z pismem
o nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie dla
Uczniowskiego Klubu Sportowego Sekcji Tenisa Stołowego, w związku z tym, iż w analogicznych
sytuacjach Gmina udostępnia swoje obiekty na rzecz Starostwa bezpłatnie.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- wniosek Klubu Radnych PiS dot. rozpatrzenia propozycji nazwania mikołowskich rond
nazwiskami śląskich kompozytorów
Radna Aneta Esnekier – zabrała głos jako przewodnicząca Komisji RM nr 1 ds. Samorządu,
na której posiedzeniu ww. wniosek także był rozpatrywany. Poinformowała, że wniosek był
procedowany w kontekście czterech projektów uchwał, z których inicjatywą wyszła grupa radnych
w związku ze złożoną obietnicą względem mieszkańców. Przypomniała, że grupa mieszkańców
wystąpiła z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, niestety ze względu na uchybienia formalne
ich projekty uchwał nie mogły być procedowane. Radni skorzystali z przysługującej im inicjatywy
uchwałodawczej i wystąpili z propozycjami nazwania mikołowskich rond i placu przy Centrum
Przesiadkowym zgodnie z intencją mieszkańców. W związku z powyższym głosowaniu poddane
zostały projekty uchwał, a wniosek Klubu Radnych PiS został przedyskutowany i przyjęty
do wiadomości. Ponadto na posiedzeniu Komisji RM nr 1 ds. Samorządu pojawiła się informacja,
iż w 2018 roku w Śmiłowicach nadano kilku ulicom nazwy nawiązujące do postaci znanych
polskich kompozytorów, co daje możliwość nadawania podobnych nazw w przyszłości
w ich okolicy.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść ww. wniosku.
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Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił odpowiedź na wniosek radnego
Krzysztofa Żura z poprzedniego posiedzenia w sprawie dofinansowań zewnętrznych na budowę
budynków gospodarczych przy boisku w Borowej Wsi.
Radny Krzysztof Żur – odniósł się do ww. odpowiedzi. Stwierdził, iż rozumie, że najistotniejszą
inwestycją na terenie Borowej Wsi jest budowa nowego przedszkola, a Gmina Mikołów
zaangażowana jest w kilka dużych projektów, które znacząco obciążają budżet. Zwrócił się
do burmistrza, aby pamiętać o jego prośbie i kiedy tylko pojawi się możliwość postarać się
o pozyskanie dofinansowania na ten cel.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia
Komisji nr 27/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku, do którego nie wniesiono żadnych uwag,
ani zmian.
Protokół nr 27/2021 został przyjęty.
Do pkt 6
Radny Łukasz Ryguła:
- zwrócił się z prośbą, aby zwrócić uwagę pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostek
organizacyjnych na konieczność noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych;
- zaprosił na Kolarskie Kryterium Uliczne, które odbędzie się 12 września 2021 roku w godzinach
8:00-15:00 w Mikołowie pomiędzy ulicami Żwirki i Wigury i Nowy Świat.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji
podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1805.
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 7
Mateusz Bies
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