PROTOKÓŁ NR XXXIII/33/2020
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2020 roku,
która odbyła się w trybie zdalnym
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Obecnych 21 radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XXXI oraz XXXII/2020.
4. Temat wiodący: gospodarka odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok,
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2020 (39.975,-zł),
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-Dziennym Domu Pomocy,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
f) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej
pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
g) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
h) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
i) zmiany Uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu,
j) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
k) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Szafranka,
l) ustanowienia służebności przesyłu,
m) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej,
n) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021,
o) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska przywitała wszystkim
uczestników posiedzenia. Otworzyła sesję.
Minutą ciszy uczczono zmarłych:
- śp. Zbigniewa Majnusza radnego kadencji 1994-1998 i 1998-2002, pełniącego też funkcję zastępcy
Burmistrza w latach 1995 oraz 1998,
- śp. Józefa Fudalę radnego kadencji 1990-1994 oraz 1994-1998.
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Do pkt 2
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła
porządek obrad. Zaproponowała wprowadzenie zmiany w porządku obrad poprzez wniesienie, na
wniosek Komisji Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji, projektu apelu do Mieszkańców Mikołowa.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek zaproponował zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał:
- f) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej
pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- n) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021,
- o) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Radny Krzysztof Żur zaproponował wniesienie do porządku obrad tematu decyzji Wojewody
o przekształceniu Szpitala Św. Józefa w Mikołowie w tzw. jednoimienny dedykowany tylko dla
pacjentów zakażonych. Zaproponował udzielenie przez Radę Miejską wsparcia dla złożonego przez
dyrekcję szpitala odwołania od decyzji Wojewody.
Nastąpiła dyskusja, w której Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna SyryjczykSłomska zaproponowała aby temat omówić w punkcie 10. Wolne głosy.
Radny Krzysztof Żur wyraził zgodę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
- odczytała listę obecności radnych – obecność potwierdziło 21 radnych - stwierdziła prawomocność
obrad,
- odczytała listę obecności przedstawicieli jednostek pomocniczych – wszyscy potwierdzili udział
w posiedzeniu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Radna Anna Chrapek – Budacz głosowała za przyjęciem porządku obrad poza systemem
elektronicznym.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że do protokołów z sesji
nr XXXI/2020 oraz XXXII/2020 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokoły przyjęto przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że wpłynęło sprawozdanie analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok, która szczegółowo była omówiona na
wspólnym posiedzeniu Komisji Nr ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska.
Dyskusji nie było.
Do pkt 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska kolejno przedstawiła projekty uchwał
w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
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- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 1;
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 3.
Uchwała nr XXXIII/298/2020 została podjęta większością głosów.
Radna Anna Chrapek – Budacz wstrzymała się od głosowania w głosowaniu poza systemem
elektronicznym.
Radny Mateusz Bies głosował za przyjęciem uchwały poza systemem elektronicznym.
Radny Michał Rupik nie brał udziału w głosowaniu.
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6, przeciw 0,
wstrzymujących się 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 3.
Uchwała nr XXXIII/299/2020 została podjęta większością głosów.
Radna Anna Chrapek – Budacz wstrzymała się od głosowania w głosowaniu poza systemem
elektronicznym.
Radny Michał Rupik nie brał udziału w głosowaniu.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2020;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXIII/300/2020 została podjęta jednogłośnie.
Radna Anna Chrapek – Budacz głosowała za przyjęciem uchwały poza systemem elektronicznym.
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-dziennym domu pomocy;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 6 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6, przeciw 0,
wstrzymujących się 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXIII/301/2020 została podjęta jednogłośnie.
Radna Anna Chrapek – Budacz głosowała za przyjęciem uchwały poza systemem elektronicznym.
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że:
- projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu:
za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
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- do projektu dołączony jest protokół z konsultacji społecznych z którego wynika, że na temat
przedmiotu konsultacji nie wpłynęły żadne opinie, wnioski ani uwagi.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek zaproponował wniesienie poprawki w publikatorze ustawy
o samorządzie gminnym polegającej na dopisaniu po: „poz. 713” wyrażenia: „z późniejszymi
zmianami”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXIII/302/2020 została podjęta jednogłośnie.
Radna Anna Chrapek – Budacz głosowała za przyjęciem uchwały poza systemem elektronicznym.
f) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej
pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Projekt zdjęty z porządku obrad.
g) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że:
1) projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1;
2) do projektu dołączony jest protokół z konsultacji społecznych z którego wynika, że na temat
przedmiotu konsultacji nie wpłynęły żadne opinie, wnioski ani uwagi.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek zaproponował wniesienie poprawki polegającej na zmianie
brzmienia § 4 na: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXIII/303/2020 została podjęta jednogłośnie.
Radna Anna Chrapek – Budacz głosowała za przyjęciem uchwały poza systemem elektronicznym.
h) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że:
1) projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 1;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 2;
2) do projektu dołączony jest protokół z konsultacji społecznych z którego wynika, że wpłynęły dwie
opinie: Stowarzyszenia Reta oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat –
Wymyślanka, które były szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Nr 2 ds. Budżetu.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek zaproponował wniesienie poprawki w publikatorze ustawy
o samorządzie gminnym polegającej na dopisaniu po: „poz. 713” wyrażenia: „z późniejszymi
zmianami”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 4.
Uchwała nr XXXIII/304/2020 została podjęta większością głosów.
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Radna Anna Chrapek – Budacz wstrzymała się od głosowania w głosowaniu poza systemem
elektronicznym.
i) zmiany Uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług
Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 2 przeciw 0, wstrzymujących się 5;
- nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek zaproponował wniesienie poprawki polegającej na zmianie
brzmienia § 3 na: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska, w związku z pytaniami i wątpliwościami
wynikłymi podczas posiedzenia Komisji Nr 6 ds. Społecznych, wystąpiła z wnioskiem
o przedstawienie i omówienie na najbliższym posiedzeniu tejże Komisji zakresu zadań, obowiązków
oraz aktualnego stanu zatrudnienia w Wydziale Oświaty oraz Centrum Usług Wspólnych.
Nastąpiła dyskusja w której głos zabrali:
- zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz,
- skarbnik miasta Danuta Jasińska – Gdaniec,
- radna Ewelina Kukla,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- burmistrz Stanisław Piechula,
- dyrektor CUW Aleksandra Czech.
Zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz poinformowała, że zgodnie z wnioskiem
Przewodniczącej Rady przygotuje materiały do Komisji ds. Społecznych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 5.
Uchwała nr XXXIII/305/2020 została podjęta większością głosów.
j) przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 6 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek zaproponował wniesienie następujących poprawek:
- w publikatorze ustawy o samorządzie gminnym dopisać po: „poz. 713” wyrażenia: „z późniejszymi
zmianami”,
- w załączniku do uchwały w rozdziale 1 pkt 1, zdanie pierwsze datę: „2.09.2020 r.” zastąpić datą:
„02.10.2020 r.” oraz datę: „12.09.2020 r.” zastąpić datą: „12.10.2020 r.”,
- w ostatnim zdaniu uzasadnienia datę: „2.09.2020 r.” zastąpić datą: „02.10.2020 r.” oraz datę:
„12.09.2020 r.” zastąpić datą: „12.10.2020 r.”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXIII/306/2020 została podjęta jednogłośnie.
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k) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Szafranka,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 5, przeciw
0, wstrzymujących się 3.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 4, wstrzymujących się 1.
Uchwała nr XXXIII/307/2020 została podjęta większością głosów.
l) ustanowienia służebności przesyłu,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 8, przeciw
0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXIII/308/2020 została podjęta jednogłośnie.
m) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 6 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek zaproponował wniesienie następujących poprawek:
1) w załączniku do projektu w tytule punktu XIII słowo „programu” zamienić na „programów”;
2) w załączniku nr 1 do Programu Aktywności Lokalnej – Klub mamy i malucha – edycja 2021;
- w punkcie V. na końcu pierwszego zdania wykreślić podwójny dwukropek,
- w tytule punktu VII. poprawić błędy literowe i nadać brzmienie: „czas trwania programu i
harmonogram realizacji poszczególnych działań”,
- w punkcie VII. w przedostatnim tirecie słowo „ciągłą” zamienić na „ciągła”,
- w tytule punktu X. słowo „projektu” zamienić na „programu”,
- w tytule punktu XI. słowo „projektu” zamienić na „programu”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXIII/309/2020 została podjęta jednogłośnie.
n) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021
Projekt zdjęty z porządku obrad.
o) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Projekt zdjęty z porządku obrad.
p) projekt apelu do Mieszkańców Mikołowa
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt apelu został wniesiony na wniosek Komisji Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji przyjęty w głosowaniu: za 7, przeciw
0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem apelu.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Apel nr 6/2020 została podjęty jednogłośnie.
6

Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przekazała następujące informacje:
1) 13.11. br. wpłynął projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 oraz
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2032,
2) na sesji w dniu 15.12. br. należy przyjąć plany pracy na 2021 rok Rady Miejskiej i komisji,
3) wpłynęły odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania złożone na sesji w dniu 20.10 br.,
4) wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego, jako informacja o przyjęciu Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” - Zielone Śląskie,
5) wpłynęło pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego jako informacja o podjętych działaniach na rzecz osób bezdomnych.
Poprosiła Burmistrza oraz przewodniczących rad jednostek pomocniczych o rozpropagowanie
plakatu z tą informacją,
6) wpłynęła informacja o podjęciu przez Radę Miejską Sosnowca uchwały w sprawie refundacji
terapii lekiem onasemnogen abeparwowek (Zongensma) w przyczynowym leczeniu rdzeniowego
zaniku mięśni SMA,
7) wpłynęło sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa w okresie od 8
września do 5 listopada 2020 r.,
8) wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego – stwierdzenie nieważności uchwały
Nr XXXI/292/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodku wsparcia-dziennym domu pomocy. Przypomniała, że w dniu dzisiejszym Rada podjęła
poprawną uchwałę w tej sprawie,
9) wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego – stwierdzenie nieważności uchwały Nr
XXX/284/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych przy ul. Elsnera – obszar 1, przy ul. Oświęcimskiej – obszar 2, przy ul. Młyńskiej – obszar
nr 3 w Mikołowie,
10) wpłynęła informacja Wojewody Śląskiego dot. oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok
przez Przewodniczącą Rady oraz Burmistrza. Wojewoda nie stwierdził nieprawidłowości,
oświadczenia złożono w ustawowym terminie,
11) przypomniała, że na sesji czerwcowej złożyła informację, że wszyscy radni złożyli oświadczenia
majątkowe w ustawowym terminie i że nie stwierdziła w nich uchybień,
13) Burmistrz Mikołowa złożył informację o realizacji złożenia oświadczeń majątkowych przez
zobowiązanych pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz organów
zarządzających gminnych osób prawnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza,
14) przypomniała, że 21 listopada minęły 2 lata od czasu zaprzysiężenia radnych. Podziękowała za
współpracę radnym, wiceprzewodniczącym Rady, przewodniczącym komisji, pracownikom Urzędu
i jednostek, pracownikom Biura Rady, mec. Annie Wierzbicy, Burmistrzowi i jego zastępcom.
Do pkt 7
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula;
- podziękował również wszystkim za współpracę,
- poinformował, iż przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał oraz o przekazaniu radnym oraz
opublikowaniu informatora miejskiego.
Do pkt 8
Klub Radnych OKS złożył interpelację w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków
powietrznych do przeciwdziałania niskiej emisji (zanieczyszczeń powietrza) i innych działań.
Radna Aneta Esnekier złożyła interpelację w sprawie odpadów pochodzących z nielegalnego
międzynarodowego przemieszczania zlokalizowanych w okolicach ul. Piaskowej w Mikołowie.
Radna Ewelina Kukla złożyła interpelację w sprawie dewastacji terenów zielonych i elewacji
budynków.
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Radna Katarzyna Głośna złożyła interpelację w sprawie wystających korzeni oraz renowacji placu
zabaw na Małych i Dużych Plantach.
Radne: Stanisława Hajduk – Bies, Anna Chrapek – Budacz oraz Grażyna Ostafin złożyły
interpelację w sprawie niedopuszczalnego zachowania Burmistrza w trudnym czasie wzniecania
niepokojów.
Radna Martyna Centkowska – Strzelczyk złożyła interpelację w sprawie dewastacji ekranów
akustycznych przy ul. Gliwickiej i przejść podziemnych pod skrzyżowaniem DK 81 i DK 44.
Radna Stanisława Hajduk – Bies krótko omówiła złożoną interpelację.
Do pkt 9
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że wpłynęły odpowiedzi na
wnioski i powyższe interpelacje w sprawie:
bezzałogowych statków powietrznych do przeciwdziałania niskiej emisji (zanieczyszczeń
powietrza) i innych działań. Odnosząc się do sprawy, poinformowała, że temat poruszono w związku
z informacją wydaną przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
ograniczenia do minimum kontroli gospodarstw domowych przez strażników miejskich pod kontem
kontroli zanieczyszczeń z niskiej emisji i możliwości wykorzystania do tego dronów.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, że z powodu obecnej sytuacji epidemicznej drony
byłyby już dawno wykorzystane. W tej sprawie w ubiegłym roku odbyło się spotkanie wszystkich
gmin powiatu mikołowskiego w celu ustalenia warunków wspólnego wypożyczenia i wykorzystania
bezzałogowego statku. Jednakże okazało się, że dron nie może swobodnie patrolować posesji, a poza
tym nawet gdyby wskazał przekroczenie wskaźników emisji to i tak pracownik Straży Miejskiej
musiałby przeprowadzić kontrolę i to potwierdzić. Sprawa kontroli przez drony nie jest jeszcze
prawnie doprecyzowana. Stwierdził, że w trwającej obecnie sytuacji pracownicy Straży Miejskiej nie
będą kierowani do przeprowadzania takich kontroli.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaproponowała, aby temat szczegółowo
omówić na posiedzeniu Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska.
Do pkt 10
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik omówił aktualną sytuacji Szpitala św. Józefa
w Mikołowie oraz temat obecnej sytuacji ratownictwa medycznego w powiecie mikołowskim.
Podziękował pracownikom za mobilizację i ofiarną pracę w czasie pandemii.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaproponowała omówienie wskazanego
przez radnego Krzysztofa Żura tematu dot. decyzji Wojewody o przekształceniu Szpitala Św. Józefa
w Mikołowie w tzw. jednoimienny dedykowany tylko dla pacjentów zakażonych.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- radny Krzysztof Żur,
- burmistrz Stanisław Piechula,
- radny Łukasz Ryguła.
W wyniku dyskusji Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaproponowała, aby
zorganizować spotkanie przewodniczących klubów radnych, Burmistrza oraz dyrektora Szpitala św.
Józefa, w celu omówienia sytuacji szpitala w związku z decyzją Ministra Zdrowia o przekształceniu
szpitala w jednoimienny covid-owy - tylko dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, oraz potrzeby
ewentualnego zwołania w trybie pilnym sesji nadzwyczajnej w tej sprawie.
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Radny Łukasz Ryguła poinformował, iż prawdopodobnie podobny problem jak Szpital św. Józefa
ma również Szpital Powiatowy. Zaproponował, aby na spotkaniu, które proponuje p. przewodnicząca
rozeznać i tę kwestię.
Radny Jarosław Sworzeń złożył wnioski w sprawie:
- utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych przy ul. Żwirki i Wigury oraz Nowy Świat,
- zainstalowania lustra drogowego przy wyjeździe z osiedla Nowy Świat 50-56.
Radny Jan Przewoźnik poruszył temat ochrony powietrza oraz jego wpływu na zdrowie.
Przedstawił program „Stop Smog” realizowany przez samorządy oraz program „Czyste Powietrze”
realizowany przez władze rządowe. Omówił zasady i możliwości uczestnictwa mieszkańców w tych
programach. Poruszył również kwestię wprowadzonych podwyżek za odbiór śmieci oraz czynników,
które na to wpływają – przedstawił propozycję konieczności wprowadzenia współodpowiedzialności
producentów za recykling opakowań sprzedawanych towarów.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel odnosząc się do wypowiedzi radnego Przewoźnika
poinformował, iż Wydział Ochrony Środowiska już przygotowuje porozumienie w sprawie
przystąpienia do programu „Czyste Powietrze”. Odnośnie programu „Stop Smog” - przed
przystąpieniem do realizacji musi być wykonana centralna inwentaryzacja emisyjności budynków.
Burmistrz Stanisław Piechula odnosząc się do powyższych wypowiedzi poinformował, iż
przystąpienie do tego programu, w dużej mierze jest możliwe dzięki determinacji radnego
Przewoźnika.
Radna Anna Chrapek – Budacz poruszyła kwestię niewidocznych, zwłaszcza porą jesienno –
zimową, wytartych pasów na większości przejść dla pieszych na terenie miasta. Złożyła wniosek
o doświetlenie oraz pilne odnowienie farbą odblaskową przejść.
Burmistrz Stanisław Piechula odniósł się do powyższego tematu. Poinformował, iż realizowany
jest program modernizacji wszystkich przejść dla pieszych na terenie miasta. Realizację programu
rozpoczęto od przejść w okolicach szkół i najbardziej uczęszczanych miejscach. Przypomniał
o skuteczności noszenia elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa pieszych. Poprosił
o wskazywanie przejść potrzebujących pilnej interwencji.
Radna Aneta Esnekier:
- poruszyła temat obwieszczenia Burmistrza w sprawie harmonogramu polowań koła łowieckiego
Cietrzew. Złożyła wniosek o interwencję o doprecyzowanie miejsc polowań zbiorowych,
- odnośnie złożonej wcześniej interpelacji dot. inwentaryzacji wód powierzchniowych, nawiązując
do udzielonej przez Burmistrza odpowiedzi, zadała pytanie na jakim etapie jest ta sprawa?
- za pośrednictwem przewodniczącej Rady złożyła do Starosty Mikołowskiego wniosek dot. poprawy
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przekraczających ul. Owsianą na wysokości przejazdu
kolejowego,
Burmistrz Stanisław Piechula odnosząc się do:
- bezpieczeństwa na ul. Owsianej, poinformował, że temat jest trudny do załatwienia ze względu na
fakt, że część tej ulicy jest w granicach administracyjnych Mikołowa a część Katowic i powstają
spory kompetencyjne. W związku z tym powstała inicjatywa Komendy Powiatowej Policji
o przekazanie całej ul. Owsianej do zasięgu administracyjnego Katowic;
- inwentaryzacji wód powierzchniowych poinformował, iż jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie
i należy zorganizować debatę w tym temacie, aby rozważyć korzyści z przeprowadzenia takiej
inwentaryzacji.
- harmonogramu polowań koła łowieckiego Cietrzew, stwierdził iż zapewne doprecyzowanie miejsca
pobytu zwierzyny jest trudne, ale wniosek radnej Esnekier przekaże do koła łowieckiego.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel odnośnie przeprowadzenia inwentaryzacji wód
powierzchniowych poinformował, że w obecnym budżecie miasta nie ma środków na takie zadanie
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i nie zaplanowano ich w budżecie na 2021 rok. Ewentualne wygospodarowanie takich środków
będzie możliwe po przeprowadzonej analizie zasadności wykonania takiego zadania.
Radna Martyna Centkowska – Strzelczyk wystąpiła z wnioskiem o opublikowanie podjętego
apelu o zaprzestanie lub ograniczenie używania fajerwerków i petard w Gazecie Mikołowskiej, BIP
oraz gablotach w sołectwach i dzielnicy Kamionka.
Radny Krzysztof Jakubiec:
- zaapelował do przewodniczącej Rady, aby w punkcie sesji „wolne głosy” nie uskuteczniać dyskusji
nad szczegółami poruszanych kwestii, a przenieść rozstrzyganie problemów na posiedzenia komisji,
- poinformował o pozyskaniu przez OSP Paniowy nowego wozu bojowego, zakupionego ze środków
pochodzących z budżetu obywatelskiego oraz o pozyskaniu na własność dotychczas użytkowanego
wozu bojowego, który był wypożyczony od Państwowej Straży Pożarnej.
Radna Stanisława Hajduk – Bies wystąpiła z wnioskiem o zajęcie się problemem bezdomnych
i zorganizowanie dla nich miejsca na ogrzanie i spożycie ciepłego napoju w okresie zimowym.
Radny Krzysztof Żur:
- wystąpił z wnioskiem o zobligowanie zakładu energetycznego Tauron do niezwłocznej wymiany
spalonych żarówek oświetlenia ulicznego,
- zadał pytanie, kiedy będzie powołana spółka gminna zajmująca się wywozem śmieci?
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował:
- o trwającym urządzaniu przez Starostwo Powiatowe miejsca do pobierania próbek do badań na
obecność koronawirusa, oraz o działającym już miejscu do pobierania takich próbek,
umiejscowionego w okolicy Domku Harcerskiego i krytej pływalni,
- o organizowaniu internetowej Gali Wolontariatu Ciche Anioły – zachęcił do nominowania
wyróżniających się wolontariuszy.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zadała pytania: czy usytuowanie prywatnego
ambulatorium wykonującego testy na koronowirusa przy parku, krytej pływalni, gdzie jest duży ruch
pieszych pomiędzy os. 30-lecia a centrum miasta jest dobrym i bezpiecznym miejscem, kto wydał
zgodę na tę lokalizację i czy w Mikołowie potrzebne są aż dwa takie punkty?
Burmistrz Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że po przeanalizowaniu pięciu innych punktów
i nie znalezieniu takiego miejsca, gdzie auta mogłyby z jednej strony wjechać do namiotu a z drugiej
strony wyjechać, wydał zgodę na lokalizację ambulatorium przy parku Planty. A czy są potrzebne
dwa punkty poboru to się okaże. Przypomniał, ze jest to tylko punkt do poboru materiału, a badania
odbywają się w laboratorium. Poza tym mieszkańcy przemieszczają się utwardzoną drogą obok, a nie
szutrową na której stoi ten namiot. Jeżeli ktoś wskaże lepsze miejsce, to jest możliwość przeniesienia
namiotu.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska stwierdziła, ze każde inne miejsce na pewno
byłoby lepsze i zaproponowała rozważenie zmiany lokalizacji namiotu do pobierania wymazów do
badań na obecność koronawirusa.
Radny Łukasz Ryguła poinformował, że obydwa punkty poboru materiału do badań uzyskały już
zgodę na rozpoczęcie działalności od jutra. Zaprosił mieszkańców do korzystania.
Radny Sylwester Czarnota podziękował burmistrzowi za postawienie wiaty przy ul. Żwirki
i Wigury i poprosił o uprzątnięcie tui z tego miejsca.
Sołtys sołectwa Paniowy Jan Gaura złożył wniosek o wykonanie remontu schodów wejściowych
na teren zabytkowego cmentarza parafialnego oraz Kościoła w Paniowach.
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Burmistrz Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że teren kościoła w Paniowach jest
prawdopodobnie w zarządzie Powiatu, jednak rozezna sprawę i postara się o wykonanie tego remontu.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła zapytanie mieszkańca
o wyjaśnienie spadku lokaty miasta Mikołów w Rankingu Samorządów organizowanym przez
dziennik Rzeczypospolita oraz poinformowała o udzielonym mieszkańcowi wyjaśnieniu Burmistrza
w tej sprawie.
Radna Stanisława Hajduk – Bies, w imieniu mieszkańców, poruszyła kwestię przywrócenia
tradycyjnej stajenki na mikołowskim rynku.
Burmistrz Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że w tym roku będzie znów tradycyjna stajenka
na rynku.
Radny Andrzej Sukiennik zaprosił do odwiedzenia pięknej stajenki, która powstaje w sołectwie
Borowa Wieś.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady
Miejskiej podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie sesji o godz. 18 20. Poprosiła
przewodniczących klubów radnych o pozostanie na łączach.
Na tym protokół zakończono.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z sesji Rady Miejskiej Mikołowa
dołącza się nagranie z przebiegu obrad. Nagranie znajduje się również na stronie internetowej urzędu:
sesja.mikolow.eu
Obsługa sesji:

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Grażyna Kozicka
Monika Graca – Kierzkowska

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Katarzyna Pustułka
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