WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 18 października
2021 roku - Protokół Nr 32/2021
1. Projekt uchwały nr 123/2021 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę
Mikołów, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
2. Projekt uchwały nr 131/2021 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez
Gminę Mikołów, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
3. Projekt uchwały nr 132/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr LI/1057/2010 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 26.10.2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez
Gminę Mikołów oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
Komisja zaopiniowała pozytywnie.
4. Projekt uchwały nr 136/2021 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
5. Projekt uchwały nr 137/2021 w sprawie zmian w budżecie na rok 2021, Komisja
zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie w działach: 801 Oświata i wychowanie,
852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz
855 Rodzina.
6. Projekt uchwały nr 139/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla studentów, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
7. Odnośnie pisma
dot. konkursów na dyrektorów szkół, Komisja
wnosi do Burmistrza Mikołowa o ustosunkowanie się do ww. pisma, zwłaszcza punktu nr 2,
który dotyczy podjętych decyzji w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 4,
w szczególności obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i możliwości dokonywania
wyboru preferowanych zajęć oraz informacji na temat tego, jakie inne zajęcia z wychowania
fizycznego zorganizowano dla uczniów tej szkoły, którzy nie chcą, albo nie mogą
uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego organizowanych na basenie.
Po otrzymaniu stanowiska Burmistrza Mikołowa wystosowana zostanie odpowiedź na pismo

8. Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwróciła się z prośbą o przesłanie
pisemnej informacji na temat ilości przyznanych stypendiów z obniżoną średnią
4,0 oraz informacji na temat wysokości środków finansowych z jakimi wiązało się
ich przyznanie.
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9. Radna Grażyna Ostafin poinformowała o licznych zgłoszeniach mieszkańców w związku
z brakiem ogrzewania w budynkach na os. J. Kochanowskiego oraz ul. Podleskiej.
Mieszkańcy byli pozbawieni ogrzewania przez cały tydzień i nie otrzymali żadnej informacji
wyjaśniającej zaistniałą sytuację. Zwróciła się do Burmistrza Mikołowa z prośbą
o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy.

Przewodnicząca Komisji RM Nr 6
Ewelina Kukla
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