Protokół Nr 7/2019
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 26 sierpnia 2019 roku
o godzinie 1530 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów
Obecnych 5 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – otworzyła posiedzenie, przywitała
członków Komisji, radną Katarzynę Głośną, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę,
zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz, zastępcę burmistrza Mateusza Handla,
dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę Czech, kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Aleksandrę Stolarską, zastępcę
kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Katarzynę Krzyżaniak,
kierownika Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie Przemysława Sawaryna, naczelnika
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Mikołów Jarosławę Bizoń, głównego specjalistę Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta Mikołów Ewę Głowanię, głównego specjalistę ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi Agnieszkę Ganiek oraz przedstawicieli Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Mikołowie. Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła
porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 86/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu
Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie.
Kierownik DDP Przemysław Sawaryn – omówił temat. Poinformował, że zmiany uchwały
dokonuje się w celu dostosowania Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie
do obowiązujących przepisów dotyczących obsługi finansowo-księgowej, prawnej, w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych, zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej Mikołowa nr XXI/500/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – poruszyła temat obsługi finansowo-księgowej.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 86/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
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- Projekt uchwały nr 87/2019 zmieniający uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024.
Kierownik MOPS Aleksandra Stolarska – omówiła temat. Poinformowała, że w dniu
21 maja 2019 r. Rada Miejska Mikołowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024. W dniu
13 czerwca 2019 r. Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Nadzoru Prawnego wszczął
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności podjętej w tej sprawie uchwały,
jako sprzecznej z art. 16 b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ze względu na to, iż nie zostały uwzględnione wszystkie, obligatoryjne elementy, które
dokument powinien zawierać. W rozdziale „Źródła finansowania” nie zostały określone
wymagane prawem ramy finansowe strategii. Ponadto organ nadzoru zasygnalizował
wątpliwości określonego zestawu wskaźników monitorujących realizację strategii. W związku
z powyższym zaproponowano zmianę ww. uchwały.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 87/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 89/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie
Gminy Mikołów.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz oraz burmistrz Mikołowa Stanisław
Piechula – kolejno omówili temat. Poinformowali, że uchwała wprowadza dotację celową
z budżetu gminy Mikołów na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w żłobkach
i klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty na terenie Mikołowa. Wyjaśnili,
że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą nr 242/XV/2019
z dnia 11 czerwca 2019 r. stwierdziło nieważność uchwały nr IX/88/2019 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy
Mikołów z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku 3 lat oraz § 6, § 145 ust. 2 i § 143 załącznika
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad
techniki prawodawczej, polegającej na nieuprawnionym uzależnieniu wysokości dotacji
od kwoty ponoszonej przez rodziców/opiekuna prawnego dziecka za dany miesiąc oraz
na zastosowaniu nieprecyzyjnych postanowień uchwały.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Aneta Esnekier, zastępca
burmistrza Iwona Spychała-Długosz oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 89/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 91/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
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Naczelnik Wydziału Oświaty UM Jarosława Bizoń – omówiła temat. Poinformowała,
że w związku z występowaniem w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów, grup mieszanych
obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze zachodzi konieczność podjęcia uchwały Rady
Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, uwzględniającej dostosowanie zapisów
do obowiązujących przepisów prawnych. Wyjaśniła, że zaproponowano określić tygodniowy
wymiar zajęć w wysokości 24 godzin.
Przedstawicielka ZNP w Mikołowie – wyjaśniła, jak wygląda praca nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w grupach mieszanych obejmujących
dzieci 6-letnie i młodsze. Wystąpiła z propozycją, aby obniżyć tygodniowy wymiar zajęć
do 23 godzin.
Radna Aneta Esnekier – zwróciła uwagę, iż w podstawie prawnej projektu uchwały
powołuje się na art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
który formalnie jeszcze nie istnieje. Ponadto zgłosiła błąd w podstawie prawnej – w projekcie
uchwały znajduje się zapis „Karta Nauczycieli” a powinno być „Karta Nauczyciela”.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zaproponowała wystąpić z wnioskiem formalnym
o zmianę propozycji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Mikołów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
z 24 godzin na 23 godziny.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. wniosku formalnego.
Za przyjęciem głosował 1 członek Komisji, sprzeciwiło się 2, wstrzymał się 1.
Powyższy wniosek w wyniku głosowania nie został przyjęty.
W dyskusji w tym temacie udział wzięli: naczelnik Wydziału Oświaty UM Jarosława Bizoń,
przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mikołowie, radna Stanisława HajdukBies, radny Krzysztof Żur, burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, radna Aneta Esnekier
oraz przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 91/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – ogłosiła 5-cio minutową przerwę, po której
wznowiła obrady.
- Projekt uchwały nr 94/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 94/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie dla zmian
w budżecie w dziale: 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia oraz
855 Rodzina.
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- Sprawozdanie z realizacji programu
z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.

współpracy

Gminy

Mikołów

Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Stanisława Hajduk-Bies,
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, radna Katarzyna Głośna, radna Aneta Esnekier,
radny Krzysztof Żur, główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Agnieszka Ganiek oraz radna Grażyna Ostafin.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
- Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 256/215/19 z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której głos zabrali: radny Krzysztof Żur oraz kierownik
MOPS Aleksandra Stolarska.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. zarządzenia
do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła odpowiedzi na wnioski
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. liczby osób zatrudnionych
w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Mikołów.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. oświaty mikołowskiej.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. stanu zatrudnienia
pracowników w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Krzysztof Żur,
przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla, naczelnik Wydziału Oświaty UM Jarosława Bizoń
oraz radna Aneta Esnekier.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
Do pkt 4
Do przedstawionego protokołu Nr 6/2019 z poprzedniego posiedzenia nie wniesiono żadnych
uwag, ani zmian.
Protokół Nr 6/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Stanisława Hajduk-Bies – poruszyła temat pożaru prywatnej kamienicy, który miał
miejsce jakiś czas temu w Mikołowie przy ul. Bluszcza. Poinformowała, że gmina Mikołów
nie posiada lokalu interwencji kryzysowej.
Kierownik MOPS Aleksandra Stolarska – poinformowała, że co prawda gmina Mikołów
nie ma lokalu interwencji kryzysowej, ale posiada dokument, w którym opracowano plan
działania na wypadek wszelkiego rodzaju wydarzeń losowych.
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Radna Stanisława Hajduk-Bies – poruszyła temat rządowego programu, w ramach którego
można pozyskać środki finansowe na budowę ogrzewalni dla osób bezdomnych. Zadała
pytanie, czy jest taka możliwość, aby gmina Mikołów pozyskała środki finansowe na ten cel?
Z uwagi na brak dalszych głosów i wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji
podziękowała zebranym za udział w obradach.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1630
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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