PROTOKÓŁ NR IX/9/2011
z posiedzenia Sesji
28 czerwca 2011 roku.

Rady

Miejskiej

w

Mikołowie,

która

odbyła

się

dnia

Obrady rozpoczęto o godz. 17-tej w sali sesyjnej budynku przy ul. K.Miarki 15.
Obecni według listy obecności.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr VII/2011.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta Mikołowa za 2010 rok (druk nr1),
- zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury w Mikołowie (druk 1a),
 przedstawienie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego
sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych
samorządowych instytucji kultury,
 przedstawienie opinii komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
7a. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołowa
z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2010 rok (druk nr 2);
 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2011 rok (druki nr 3-3e)
- udzielenia dotacji w 2011 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 4),
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 (druk nr 5- załącznik
doręczony zostanie w dniu Sesji),
- wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów poprzez wniesienie środków pieniężnych do
Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której Gmina Mikołów jest jedynym
wspólnikiem w celu podwyższenia kapitału tej Spółki (druk nr 6),
- zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych
rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do granicy sieci kanalizacyjnej
(druk nr 6a),
- bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie
wieczyste (druk nr 7-7a),
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
(druk nr 8),
- opłat za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie w Mikołowie (druk nr 9),
- zasad i trybu korzystania z innych niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu MOSiR oraz powierzenie
Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych
obiektów (druk nr 10),
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- wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 11),
- maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Mikołowie ((druk nr 12),
- uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie (druk nr 13),
- określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 14),
- zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2008-2012 (druk nr 15),
- powołania Zespołu ds. Naboru Ławników (druk nr 16).
9. Informacje Przewodniczącego RM.
10. Informacje Burmistrza Miasta, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - otworzył posiedzenie Sesji. Przywitał Radnych oraz
wszystkich przybyłych.
Do pkt 2
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – stwierdził prawomocność obrad.
Do pkt 3
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przedstawił porządek obrad.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował zmiany w porządku obrad, które
przedstawiła Skarbnik Miasta Barbara Gajda;
- wnieść do porządku obrad projekty uchwał:
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 35.000,- z przeznaczeniem na zakup
garażu najazdowego do przechowywania sprzętu sportowego na terenie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego - druk oznaczyć nr 3f,
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 17.000,- z przeznaczeniem na promocję
zadania budowy Domku Parkowego z dotacji - druk oznaczyć nr 3g,
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 203.513,61 - środki z dotacji celowych
na rozbudowę Ogrodu Botanicznego - druk oznaczyć nr 3h,
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 577.720,20 – przeksięgowanie wydatków
niewygasających na dochody i wydatki budżetu - druk oznaczyć nr 3i,
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 200.000,- przeniesienie wydatków
między działami w celu zabezpieczenia środków na zakończenie II etapu budowy
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców - druk oznaczyć nr 3j,
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 19.372,85 - z przeznaczeniem na
zabezpieczenie środków na gospodarkę odpadami oraz zakup kontenera – szatni
dla KS Burza Borowa Wieś - druk oznaczyć nr 3k,
w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
24 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów- druk oznaczyć nr 17,
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Ponadto Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował;
- znieść z porządku obrad projekt uchwały na druku nr 15 : zmieniająca załącznik do
uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem
mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2008-2012, z uwagi na to, że projekt jest
w dalszym ciągu niedopracowany.
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
Wyznaczono sekretarzy:
Radną Katarzynę Syryjczyk-Słomską, która wyraziła zgodę.
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Powyżsi sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 16 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do pkt 4
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia.
Do przedstawionego protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww protokołu.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Protokół Nr VIII/8/2011 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 5
Radni: Jerzy Sztajgli i Piotr Stencel – złożyli interpelację dotyczącą problemu
bezpiecznego poruszania się ulicą Nowy Świat i w związku z tym koniecznością budowy
chodnika.
Interpelacja stanowi załącznik do Protokołu.
Do pkt 6
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zadał pytanie, czy ktoś życzy sobie odczytania
odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji? Z uwagi na brak zgłoszeń, krótko odniósł się
do dzisiejszej interpelacji, stwierdzając iż problem jest znany Staroście Powiatu i od jego woli
oraz stanu finansów Starostwa zależy budowa chodnika przy tej ulicy.
Do pkt 7
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – kolejno przedstawił projekty uchwał:
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1) - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2010 rok,
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – oczytała sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu
za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz omówiła roczne
sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów i roczne sprawozdania finansowych
samorządowych instytucji kultury.
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, iż sprawozdania omawiały wszystkie
stałe Komisje Rady, w tym Komisja Rewizyjna. Wszystkie Komisje wydały opinie
pozytywne. Odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. złożonego
przez Burmistrza Miasta sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów.
Opinie poszczególnych Komisji oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią
załączniki do protokołu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/121/2011 została podjęta jednogłośnie.
1a) - zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury w Mikołowie,
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/122/2011 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 7a
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przedstawił projekty uchwały w sprawie:
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołowa z tytułu wykonania budżetu
miasta Mikołowa za 2010 rok.
Przewodniczący Komisji RM Nr 8 Rewizyjnej Michał Rupik - odczytał pozytywną opinię
Komisji Rewizyjnej oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołowa.
Wniosek Komisji Rewizyjnej oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią
załączniki do protokołu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/122/2011 została podjęta jednogłośnie.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – stwierdził, iż zgadza się z uwagami sformułowanymi
przez Komisje oraz, że przyczyny zaistniałych sytuacji są znane wszystkim Radnym.
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Podziękował za podjętą uchwałę, a także za krytykę i sensowne podejście do wszystkich
zamierzonych i już przeprowadzonych zadań oraz tych, które są jeszcze do zakończenia.
Do pkt 8
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – kolejno przedstawił projekty uchwał na drukach:
3) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji: RM Nr 2 ds. Budżetu, oraz Nr 6 ds. Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/124/2011 została podjęta jednogłośnie.
3a) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
oraz Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/125/2011 została podjęta jednogłośnie.
3b) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/126/2011 została podjęta jednogłośnie.
3c’) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie. Natomiast
Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej omówiła i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
na druku 3c.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – omówiła temat.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr IX/127/2011 została podjęta większością głosów.
3d) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji: RM Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/128/2011 została podjęta jednogłośnie.
3e) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/129/2011 została podjęta jednogłośnie.
3f) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu; Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie oraz
Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, która wystąpiła z wnioskiem
o omówienie projektu na Sesji.
Przewodniczący Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji Piotr Stencel –
stwierdził w imieniu Członków Komisji, iż wyjaśnienie p. Skarbnik udzielone przy
wnoszeniu projektu do porządku obrad jest wystarczające.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr IX/130/2011 została podjęta większością głosów.
3g) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.

6

Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/131/2011 została podjęta jednogłośnie.

3h) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i był omówiony przez Skarbnika Miasta przy ustalaniu porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/132/2011 została podjęta jednogłośnie.
3i) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i był omówiony przez Skarbnika Miasta przy ustalaniu porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/133/2011 została podjęta jednogłośnie.
3j) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i był omówiony przez Skarbnika Miasta przy ustalaniu porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/134/2011 została podjęta jednogłośnie.
3k) - zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i był omówiony przez Skarbnika Miasta przy ustalaniu porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/135/2011 została podjęta jednogłośnie.
4) - udzielenia dotacji w 2011 roku na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytków,
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Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji: RM Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/136/2011 została podjęta jednogłośnie.
5) - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021,
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, iż wieloletnia prognoza ulega zmianie
ze względu na poprzedzające zmiany w budżecie – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia
przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Miarki, które planowane jest do
współfinansowania dotacją około 341 tys. zł i pożyczką ok. 682 tys. zł z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu Ochrona
Środowiska.
Radny Stanisław Michalski – zadał pytanie, którego budynku dotyczy przedsięwzięcie i jaki
jest planowany koszt całkowity?
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – udzieliła odpowiedzi, że przedsięwzięcie dotyczy
budynku po byłej siedzibie Policji, a całkowity koszt oszacowany jest na około 4,5 mln. zł.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała RM Nr IX/137/2011 została podjęta większością głosów.
6) - wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów poprzez wniesienie środków
pieniężnych do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., w której Gmina Mikołów
jest jedynym wspólnikiem w celu podwyższenia kapitału tej Spółki,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Grażyna Pstraś-Gryt – zadała pytanie, na jaki cel przeznaczona będzie ta dotacja?
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że udziały będą
przeznaczone na wodociągi i wydatki bieżące.
Radny Stanisław Michalski – zadał pytanie, kiedy ZIM zacznie przynosić zyski? Stwierdził,
że do takiego przedsiębiorstwa Gmina nie powinna dokładać ale mieć z niego zyski.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że aby były zyski
najpierw trzeba zainwestować. Poza tym zyski zależą też od Rady Miejskiej, która może
ustalić wyższe stawki opłat, ale trzeba też mieć na względzie mieszkańców, którzy musieliby
ponieść te koszty. Ponadto stwierdził, iż obecnie wszystko co ZIM otrzymuje przeznaczane
jest na budowę kanalizacji, a przychody przeznaczane są na remonty wodociągu i bieżące
modernizacje.
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Radna Grażyna Pstraś-Gryt – zadała pytanie, kiedy będą wynajęte nowo wyremontowane
pomieszczenia w biurowcu Zakładu i kiedy zwrócą się koszty tego remontu?
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że wszystkie
pomieszczenia są już wynajęte, a koszt remontu zwróci się za około 8 lat.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4 Radnych.
Uchwała RM Nr VIII/138/2011 została podjęta większością głosów.
6a) - zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych
rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do granicy sieci
kanalizacyjnej,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Nr 2 ds. Budżetu i został
zaopiniowany pozytywnie.
Radna Grażyna Pstraś-Gryt – zadała pytanie, dlaczego jest przewidziany tak krótki okres
na ubieganie się o dofinansowanie, i czy nie należałoby go wydłużyć ten okres, gdyż mniej
zamożni mieszkańcy mogą nie zdążyć wykonaniem przyłacza?
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że od 4 lat
mieszkańcy informowani są o konieczności przygotowania się do podłączenia. Krótki okres
będzie mobilizujący dla mieszkańców, a dzięki temu w szybkim czasie zostanie osiągnięta
konieczna ilość zrzutu ścieków. Poinformował, że informacja o możliwości podłączenia
zostanie natychmiast dostarczona poszczególnym użytkownikom.
Radna Grażyna Pstraś-Gryt – wystąpiła z wnioskiem formalnym o naniesienie zmiany
w projekcie uchwały poprzez wydłużenie z 6 do 12 miesięcy terminu wykonania przyłącza
kanalizacyjnego.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – zaapelował, aby utrzymać dotychczasowy
zapis.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku formalnego.
Za przyjęciem głosowało 5 Radnych, przeciw 12, wstrzymało się 3 Radnych.
Powyższy wniosek nie został przyjęty.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, przeciw 1, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VIII/139/2011 została podjęta większością głosów.
7) - bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste,
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Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Nr 2 ds. Budżetu i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/140/2011 została podjęta jednogłośnie.
7a) - bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Nr 2 ds. Budżetu i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr IX/141/2011 została podjęta większością głosów.
8) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki
i Wigury,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
na posiedzeniu Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/142/2011 została podjęta jednogłośnie.
9) - opłat za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie w Mikołowie,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu; Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji i został
zaopiniowany pozytywnie oraz Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu która wystąpiła z wnioskiem,
aby dzieci
w wieku do lat 6 miały wolny wstęp na otwarte kąpielisko.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Zawiszowski – zaproponował, aby do projektu uchwały
nanieść następujące poprawki:
- w § 3 po „Traci moc” dopisać „z dniem 30 czerwca 2011 r.”,
- w § 4 wykreślić „podjęcia z mocą obowiązującą od dnia”.
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Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/143/2011 została podjęta jednogłośnie.
10) - zasad i trybu korzystania z innych niż obiekty sportowo-rekreacyjne gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu MOSiR oraz
powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat
za korzystanie z tych obiektów,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu; Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu,
Informacji i Promocji i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała RM Nr IX/144/2011 została podjęta większością głosów.
11) - wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu; Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu,
Informacji i Promocji i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/145/2011 została podjęta jednogłośnie.
12) - maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka
w Żłobku Miejskim w Mikołowie,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu; Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji Nr 6 ds. Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/146/2011 została podjęta jednogłośnie.
13) - uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie,
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Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu; Komisji RM Nr 9 Statutowej Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany
pozytywnie z uwagami o doprecyzowanie zapisów § 6 pkt1, ppkt 1.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Zawiszowski – zaproponował, aby § 6 pkt1, ppkt 1
otrzymał brzmienie:
„§ 6. 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci:
1) rodziców z Mikołowa, pracujących bądź uczących się lub skierowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie lub Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
bądź przez lekarza ze względu na stan zdrowia dziecka;”
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr IX/147/2011 została podjęta większością głosów.
14) - określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr IX/148/2011 została podjęta jednogłośnie.
16) - powołania Zespołu ds. Naboru Ławników,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, iż osoby przez niego desygnowane do
Zespołu wyraziły zgodę oraz, że Prezes Sądu Rejonowego w Mikołowie do składu Zespołu
deleguje SSR Katarzynę Witkowską. Ponadto poinformował, iż do Rady wpłynęło pismo
Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach dot. procedury naboru oraz wskazania liczby
ławników jaka powinna być wybrana do Sądu Okręgowego i Rejonowego.
Pisma stanowią załączniki do protokołu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr IX/149/2011 została podjęta większością głosów.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – zaproponował, aby pierwsze posiedzenie Zespołu
odbyło się 30.06.br. o godz. 15 00 w Biurze Rady Miejskiej.
17) - dokonania zmian w Uchwale Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
24 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów,
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała RM Nr IX/150/2011 została podjęta większością głosów.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że do Rady wpłynęło pismo - petycja
mieszkańców o administracyjne wydzielenie i utworzenie Dzielnicy Nowy Świat, które
zostało skierowane do Komisji Nr 1 ds. Samorządu oraz Komisji Nr 9 Statutowej a także
do wiadomości Burmistrza Miasta.
Do pkt 10
Burmistrz Miasta Marek Balcer –
– przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał, które stanowi załącznik do protokołu,
- poinformował, że Gmina otrzymała dotację w kwocie ok. 1.600.000,- zł na zadanie budowa
Domku Parkowego,
- poinformował, iż rozpoczyna się już kolejny mikołowski plener malarski,
- zaprosił wszystkich do uczestnictwa w imprezach z okazji Dni Mikołowa,
- życzył wszystkim spokojnego wypoczynku w okresie urlopowym.
Do pkt 11
Radny Jerzy Sztajgli – poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs na prowadzenie
działalności przychodni na os. Mickiewicza – konkurs wygrał NZOZ Familia Med. Wyjaśnił,
że w chwili obecnej trwają tam prace remontowe, a przychodnia zacznie funkcjonować
od dnia 1 lipca 2011 roku. Zwrócił się z prośbą do lokalnej prasy o poinformowanie
mieszkańców, że wszyscy pacjenci, którzy do tej pory byli tam leczeni, w dalszym ciągu będą
przyjmowani na tych samych zasadach co do tej pory – poza zmianą nazwy firmy żadna inna
zmiana nie nastąpiła. Podkreślił, że po raz pierwszy od wielu lat wpłynie za te pomieszczenia
czynsz do Urzędu Miasta.
Radna Anna Kubik – poinformowała, że od kilku miesięcy nie może doczekać się naprawy
drogi w rejonie Regielowca. Zasugerowała, że rejon ten jest traktowany „po macoszemu”
przez Urząd Miasta. Zwróciła się z prośbą o skontrolowanie stanu ul. Młyńskiej w górnym
odcinku, ul. Skłodowskiej u styku z Al. Bielską oraz ul. Jodłowej, gdzie w ostatnim czasie
pojawiły się ogromne wyrwy w drodze. Stwierdziła, że w związku z tym, że lato zbliża się już
ku końcowi, a kolejna zima przyniesie jeszcze większe szkody. Zaapelowała o ograniczenie
używania soli podczas zimy – zwłaszcza w okolicach małych uliczek dojazdowych.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że zapewne Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot odnotował uwagi Pani Radnej. Stwierdził, że co roku
zmieniana jest kolejność podejmowanych remontów dróg po okresie zimowym. Dzielnica
Regielowca z reguły była jedną z pierwszych, w tym roku kolejność została zmieniona, aby
inne dzielnice nie były poszkodowane. Wyjaśnił, że kolejność wykonywania remontów
co roku będzie ulegała zmianie.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zwróciła się do Burmistrza Miasta z prośbą
o wyegzekwowanie od firm pracujących przy budowie kanalizacji, aby na bieżąco
po zakończeniu swoich robót porządkowali teren budowy oraz teren okolicznych uliczek
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dojazdowych. Podała przykład ul. Konstytucji 3-go Maja – firma zakończyła prace
budowlane i pozostawiła rozkopane krawężniki oraz kawałki chodnika, ul. Działkowców –
była drogą dojazdową do ul. Przyjaciół, na skutek dojazdu powstała tam ogromna wyrwa,
która w znacznym stopniu utrudnia przejazd, ul. Bolesława Śmiałego – jednemu
z mieszkańców po raz drugi rozkopano obejście wokół domu i nie uporządkowano terenu.
Ponadto poruszyła temat ścieżek rowerowych, które niedawno powstały na terenie Gminy
Mikołów – stwierdziła, iż drogowskazy informujące o przebiegu ścieżki rowerowej
przetrwały zaledwie kilka dni, w centrum miasta wszystko zostało zdewastowane. Wyraziła
swoje oburzenie w tej sprawie. Stwierdziła, że od jakiegoś czasu na terenie Mikołowa nie
pojawiają się patrole policji.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że budowa sieci tras rowerowych jest
zadaniem prowadzonym przez wszystkie pięć gmin – miasto Orzesze jest liderem tego
projektu. W Wyrach i Gostyni przedmiotowe znaki nie przetrwały nawet kilku dni, i nawet nie
można było przeprowadzić procedury odbioru.
Radna Danuta Ratka – poinformowała, że po przeprowadzonym remoncie drogi, na
wysokości zamkniętego zjazdu z ul. Gliwickiej na ul. Dzieńdziela, nie ustawiono
oznakowania ul. Skalnej. Stwierdziła, ż jest to jedyna na Recie nieoznakowana ulica, zwróciła
się z prośbą o interwencję w tej sprawie.
Burmistrz Miasta marek Balcer – poinformował, że Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej Jerzy Karwot odnotuje tę informację.
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – powróciła do tematu ścieżek rowerowych
na terenie miasta Mikołowa. Wyjaśniła, że przy ul. Podleskiej wzdłuż chodnika znajduje się
ścieżka rowerowa, na której notorycznie parkują samochody. Stwierdziła, że ani Straż
Miejska ani Policja nie interweniuje w tej sprawie i nie egzekwuje usuwania samochodów.
Ponadto poruszyła problem pojemników na selekcję plastikowych odpadów i poinformowała,
że przykładowo w Zabrzu znajdują się tego typu pojemniki, wykonane z siatki, z otworami
odpowiednimi na duże butelki po napojach. Zaproponowała rozważenie możliwości
wprowadzenie w Mikołowie tego typu pojemników. Podziękowała Burmistrzowi za zgodę na
wycięcie suchego drzewa, które znajdowało się przy wlocie na ul. Żwirki i Wigury.
Podkreśliła, że na terenie Mikołowa znajduje się sporo tego typu drzew, podała przykład
drzewa znajdującego się przy sklepikach na Placu 750-lecia.
Radna Grażyna Pstraś-Gryt – podziękowała MOSiR-owi za przygotowanie planu „Lato dla
aktywnych”. Stwierdziła, że Plan wygląda bardzo ciekawie, obejmuje wszystkie nowe boiska
i baseny. Zaprosiła mieszkańców miasta do zapoznania się z tą wakacyjną ofertą. Wyraziła
nadzieję, że plan zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem, w sposób interesujący
i bezpieczny. Stwierdziła, że jej zdaniem w planie powinny też znaleźć się wspólne wycieczki
rowerowe oraz zajęcia na terenie sołectw - wyraziła nadzieję że działalność ta będzie się
rozwijać. Ponadto poinformowała o konkursie internetowym organizowanym przez firmę
Nivea, która planuje budowę 100 placów zabaw z okazji jubileuszu istnienia. Budowa dwóch
placów zabaw na terenie Mikołowa została zgłoszona do konkursu, jeden z nich miałby być
zlokalizowany w obrębie Ogrodu Botanicznego. Zaapelowała do mieszkańców oraz Radnych,
aby zmobilizować się i zagłosować w konkursie, tak żeby to właśnie nasze miasto otrzymało
pieniądze.
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Burmistrz Miasta Marek Balcer – podziękował Pani Radnej za słowa uznania.
Poinformował, że miasto Mikołów zdobyło szóste miejsce w kraju oraz pierwsze miejsce
w woj. Śląskim za zaktywizowanie sportowe w ramach Tygodnia Sportu dla Samorządu.

Radna Grażyna Pstraś-Gryt – zwróciła się z prośbą, aby informacje o konkursie
organizowanym przez firmę Nivea znalazły się na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Radna Barbara Wilkoszyńska – poruszyła temat „wymarłego lasu”, który znajduje się przy
przejściu podziemnym obok skrzyżowania ul. Wyzwolenia z Wiślanką. Zwróciła się z prośbą
o interwencję, ponieważ widok około 40 suchych drzew przy wjeździe do miasta nie sprawia
zbyt dobrego wrażenia.
Radny Stanisław Michalski – zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o interwencję w
sprawie odbioru kolejnych odcinków kanalizacji, tak aby obecni byli przedstawiciele Rady
Miejskiej, najlepiej gdyby był to radny oraz sołtys danej miejscowości. Stwierdził, że firmy
pracujące przy budowie kanalizacji są różne, jedne wykonują swoją pracę bardzo dobrze, inne
mniej dobrze, a inne po prostu źle. Zgodził się z wypowiedzią Radnej Katarzyny SyryjczykSłomskiej, że wiele ulic po zakończonych pracach nie zostaje uporządkowanych i w efekcie
mieszkańcy przychodzą do radnych i sołtysów z pretensjami i prośbami o interwencję.
Wyjaśnił, że nie chce się wtrącać do budowy kanalizacji, chce jedynie, aby teren
po zakończonych pracach został uporządkowany. Ponadto poruszył kwestię wypadku, który
w ostatnim czasie miał miejsce w Świętochłowicach, gdzie spłonął tam budynek i w związku
z powyższym, aby uniknąć tego typu zdarzeń w naszym mieście, zwrócił się z prośbą
o skontrolowanie dróg ewakuacyjnych w newralgicznych budynkach takich jak: Przedszkole
w Mokrem, Przedszkole w Bujakowie oraz Przedszkole w Borowej Wsi. Zwrócił się też
z prośbą, aby wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o wycięcie suchych drzew
znajdujących się w obrębie drogi wojewódzkiej 925, ponieważ drzewa te grożą
przewróceniem oraz zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
Radny Krzysztof Żur – poinformował, że na terenie Borowej Wsi wzdłuż rzeki Promna
w bardzo szybkim tempie rozwija się niebezpieczna dla zdrowia ludzi roślina znana pod
nazwą Barszcz Sosnowskiego. Zwrócił się z prośbą, aby komórka zajmująca się ochroną
środowiska przyjrzała się dokładniej tej sprawie. Wyraził opinię, iż w związku z tym,
że jest to roślina duża należałoby problem zlikwidować w zarodku.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że temat ten jest znany od dawna.
Wyjaśnił, że na działkach gminnych rośliny te regularnie są usuwane, niestety nie ma
możliwości wymuszenia, aby ktoś ze swojej prywatnej posesji się jej pozbył.
Radny Łukasz Osmalak – poinformował, że na przestrzeni ostatnich 2 czy 3 miesięcy
Radny Krzysztof Żur, Radny Michał Rupik oraz on sam, na posiedzeniach Sesji oraz Komisji
Rady Miejskiej poruszali temat przejścia dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 5.
Wyjaśnił, że jakiś czas temu dowiedzieli się, że zostało w tym temacie zorganizowane
spotkanie, niestety żaden z nich nie został o tym spotkaniu poinformowany. Zwrócił się
z prośbą do Burmistrza Miasta, aby tego typu sytuacje się nie powtarzały.
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Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że on również nie wiedział, że tego typu
spotkanie zostało zorganizowane.

Radny Łukasz Osmalak – stwierdził, że skoro nawet Burmistrz nie został o tym
poinformowany to z pewnością przychyli się do jego wniosku. Ponadto poruszył temat
spowalniacza tzw. wymuszonego zakrętu, który niedawno powstał na wysokości szpitala przy
ul. Waryńskiego i od początku budzi mieszane uczucia wśród kierowców i mieszkańców.
Stwierdził, iż ten sposób ograniczenia szybkości ruchu sprawia problemy i należałoby
ponownie przyjrzeć się temu rozwiązaniu. Poza tym poinformował, że pomiędzy nowo
powstałym budynkiem jakiegoś kościoła a osiedlem Piłsudskiego znajduje się przejście
z którego korzystają m.in. dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 5 - zwrócił się
z prośbą o rozważenie możliwości oznakowania przejścia dla pieszych w przedmiotowym
miejscu.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Kamionka Marek Jarczyk – poruszył temat kapliczki,
która znajduje się przy drodze DK81. Poinformował, że w zeszłym tygodniu trzy razy
podejmowano próby kradzieży miedzianego dachu z tego obiektu. Grabieży dokonywano
około godziny 14, część dachu udało się zerwać, następnie sprawcy zostali spłoszeni.
Wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe poczyniło wstępne kroki w celu zabezpieczenia kapliczki.
Zwrócił się z prośbą do władz miasta, aby wspólnie z Starostwem Powiatowym poczynili
starania zabezpieczenia tego obiektu. Ponadto poruszył temat problemu z drogą ul. Baziowej
i zaproponował, aby przybyli na Sesję mieszkańcy tej ulicy omówili temat.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że na sali obecny jest Przewodniczący
Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Powiatu – Pan Józef Gryt, który interweniował w sprawie
kapliczki na Kamionce. Wyjaśnił, że zgodnie z jego wiedzą pierwsze kroki zabezpieczające
zostały poczynione.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – udzielił głosu przedstawicielom mieszkańców
ul. Baziowej: Panu Andrzejowi Rachowi, Panu Tomaszowi Urbankowi oraz Panu
Mirosławowi Zwanieckiemu.
Pan Andrzej Rach – poinformował, że problem ul. Baziowej sprowadza się do dwóch
zasadniczych kwestii. Jedna z nich dotyczy sporego fragmentu ul. Baziowej, w przedbiegu
którego nie była kładziona kanalizacja. Wyjaśnił, że przepisy unijne nie pozwalają na to by
z pieniędzy unijnych pokrywać koszty związane z urządzaniem ulicy w miejscu gdzie nie
była kładziona kanalizacja. Stwierdził, że mieszkańcy nie będą z tym walczyć, ponieważ są
to przepisy ogólnie obowiązujące, jednak nie zmienia to w żaden sposób faktu, że droga jest
dziurawa i trudno przejezdna, a sytuacja cały czas się pogarsza. Temat złego stanu
technicznego ul. Baziowej istnieje już od kilkunastu lat i w dalszym ciągu nic się tam nie
dzieje. Poruszył tez sprawę nie podłączenia trzech nieruchomości do obecnie urządzanej sieci
kanalizacyjnej. W piśmie Zastępcy Burmistrza Adama Putkowskiego w tej sprawie,
poinformowano, że wszystkie trzy nieruchomości zostaną podłączone do kanalizacji, jednak
trzeba będzie doprojektować pewne rzeczy, aby rozwiązać przedmiotowy problem. Z pisma
wynika również, że Gmina wyraża chęć remontu nieskanalizowanego fragmentu ul.
Baziowej, przy czym przedsięwzięcie to będzie wymagało dodatkowych środków
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finansowych oraz dodatkowych czynności przetargowych. Przedmiotowa deklaracja ucieszyła
mieszkańców, niepokój budzi jedynie brak ustalenia konkretnego terminu zakończenia całej
sprawy. Zwrócili się do Burmistrza Miasta z prośbą o ustalenie konkretnych ram czasowych.

Pan Mirosław Zwaniecki – poinformował, że w całym Mikołowie nie ma drugiej ulicy, która
byłaby w tak złym stanie technicznym jak ul. Baziowa. Zaprosił Zarząd Miasta wraz
z Radnymi na wizytację przedmiotowej drogi. Ponadto złożył wniosek do Zarządu Miasta,
aby zmobilizował swoje służby do nadzoru nad firmą, która wykonuje prace związane
z budową kanalizacji. Wyjaśnił, że odcinek około 300 metrów drogi robiony jest od ponad pół
roku a wygląda to tak, że jednego dnia droga jest zakopywana, po czym za kilka dni droga
ponownie jest rozkopywana, aby np. dołożyć jeden zawór. Ponownie poruszył temat odcinka
drogi, który nie będzie remontowany. Stwierdził, że ul. Baziowa jest drogą, która łączy
centrum miasta z dzielnicami znajdującymi się w północnej części Mikołowa, bez
konieczności wjazdu na drogę szybkiego ruchu. Poinformował, że jest mieszkańcem
Kamionki od prawie 40 lat i przez cały ten czas miasto obiecuje remont przedmiotowej drogi,
teraz w końcu remont dojdzie do skutku, niestety pozostanie niewyremontowany odcinek
około 200-230 metrów. Stwierdził, że nie jest to jedynie problem mieszkańców ul. Baziowej,
ale problem kilku tysięcy ludzi.
Pan Tomasz Urbanek – zadał pytanie, jak mogło dojść do sytuacji, że ze strony miasta nie
było nadzoru nad firmą wykonującą prace kanalizacyjne? Poinformował, że przez 2 miesiące
nie można było dojechać do 6 posesji. Zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą
o odpowiedź.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że miasto sukcesywnie
dorabia brakujące odcinki drogi, tam gdzie nie było robione uzbrojenie. Odnośnie trzech
nieruchomości, które nie zostały podłączone do kanalizacji poinformował, że jeżeli będzie
możliwość grawitacyjnego ich doprojektowania, to być może do końca roku uda się ten
projekt wykonać. Wyjaśnił, że jeżeli pojawi się taka sposobność to projekt podłączenia tych
trzech nieruchomości do kanalizacji zostanie połączony z jakimś elementem drogi lub
kanalizacji deszczowej. Całe przedsięwzięcie może potrwać trochę czasu, ponieważ
niezależnie od tego, czy będzie to kilka kilometrów, czy też kilka metrów to zadanie to będzie
wymagało uzyskania pozwoleń na budowę. Odnośnie wykonawcy poinformował,
że w sprawie tej odbyło się już w dniu 1 czerwca br. spotkanie, na którym przeproszono
w jego imieniu mieszkańców tych 6 posesji, do których nie można było dojechać przez tak
długi czas. Wyjaśnił, że wykonawca ma podpisany kontrakt na 10 milionów złotych z czego
naliczonych ma już 8 milionów złotych kary. Stwierdził, że problem polega na tym, iż
ostatnią sankcją karną jaką można na niego nałożyć jest wyrzucenie go z placu budowy. Jeżeli
jednak doszłoby do takiej sytuacji to przez najbliższe 5 miesięcy prace budowy kanalizacji
stanęły by w miejscu, a mieszkańcy musieliby radzić sobie z rozkopaną ulicą, ponieważ
zgodnie
z procedurą prawa zamówień publicznych ogłoszenie o przetargu musi
wisieć przez okres 40 dni, potem jest kolejne 7, 14, oraz 30 dni, w ciągu których Urząd
Zamówień Publicznych wydaje opinię. Sama procedura czasowa trwa łącznie około 90 dni,
do tego wszystkiego trzeba dodać czas na pytania oraz odwołania wykonawców, dlatego
zanim na plac budowy weszłaby kolejna firma, minęłoby około 5 miesięcy. Poinformował, ze
są takie opinie,
iż można było przedmiotową firmę wyrzucić dużo wcześniej z
placu budowy, ale wtedy
w takiej samej sytuacji jak mieszkańcy ul. Baziowej
znaleźliby się mieszkańcy ulicy poniżej. Stwierdził, że ZIM stara się jak najbardziej
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skutecznie, w sposób przewidziany prawem zamówień publicznych oraz innych ustaw
doprowadzić do tego, aby wykonawca zrealizował przedmiotowe zadanie, oraz zgodnie z
prawem budowlanym nadzorować jego prace.
Pan Andrzej Rach – zaapelował do Radnych, aby podczas prac nad opracowaniem budżetu
pamiętali o tej sprawie.
Sołtys Bujakowa Antoni Pucher – zadał pytanie, na jakim etapie są prace związane
z opracowywaniem studium uwarunkowań? Ponadto zwrócił się do Kierownika ZGL-u
Andrzeja Majkutewicza o zobowiązanie się do pomalowania starego budynku OSP jeszcze
przed dożynkami miejskimi, które odbędą się 4 września br.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że temat studium uwarunkowań
omawiany jest od dłuższego czasu. Poinformował, że być może we wrześniu uda się to
zrobić.
Radny Powiatowy Józef Gryt – poinformował, że jako Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu chce przekazać jak wygląda sprawa
kapliczki na Kamionce. Wyjaśnił, że w chwili obecnej Starostwo Powiatowe zajmuje się
przedmiotową nieruchomością, ponieważ do tej pory nie została ona skomunalizowana.
Poinformował, że Starostwo Powiatowe wystąpiło z wnioskiem komunalizacyjnym, a Gmina
Mikołów przyłączyła się do tych działań i w chwili obecnej trwa oczekiwanie na decyzję
Wojewody w tej sprawie. Stwierdził, że dotknęła go osobiście kradzież miedzianej blachy
z dachu kapliczki, ponieważ inwestycja ta została wykonana w czasach kiedy pełnił funkcję
Zastępcy Burmistrza. Miał nadzieję, że dach będzie służył kapliczce przez wiele lat, niestety
wandale są nieobliczalni. Wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe pełni funkcję zarządcy obiektu
do momentu przejęcia nieruchomości przez Gminę. Powiat zobowiązał się do zabezpieczenia
dachu gontem bitumicznym – papowym, jednak po przejęciu obiektu przez Gminę trzeba
będzie zastanowić się nad rozwiązaniem docelowym. Wyraził nadzieję, iż Burmistrz Miasta
nie będzie szczędził grosza na ratowanie zabytków, które stawiali nasi ojcowie.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – dodał, że kradzieże dokonywane były w ciągu dnia
pomiędzy godziną 12 a 13 a przechodzący tam mieszkańcy byli przekonani, że kapliczka jest
remontowana.
Radny Stanisław Michalski – zadał pytanie Kierownikowi ZGL-u, czy budynek OSP
zostanie pomalowany?
Kierownik ZGL-u Andrzej Majkutewicz – udzielił odpowiedzi, że okres letni
wykorzystywany jest na wykonywanie prac zewnętrznych, naprawy dachów itp.
Poinformował, że jeżeli zaczną padać deszcze pracownicy ZGL-u zajmą się malowaniem
budynku OSP.
Radny Krzysztof Jakubiec – przypomniał, że ustalenia w sprawie budynku OSP
w Bujakowie były inne. W miarę pozyskania środków w pierwszej kolejności miała zostać
wykonana termomodernizacja garaży, w związku z czym nie wie, czy malowanie budynku ma
jakikolwiek sens.
Sołtys Bujakowa Antoni Pucher – poinformował, że sprawa dotyczy wnętrza budynku.
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Radny Krzysztof Jakubiec – stwierdził, że wewnętrzne malowanie budynku OSP nie jest
konieczne przed dożynkami. Zaproponował, aby remont wykonać kompleksowo, zgodnie
z planem.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – wyraził zdziwienie, że dożynki będą odbywać się przy
budynku OSP, skoro w Bujakowie znajduje się świeżo oddany budynek sołtysówki.
Stwierdził, iż sprawę tą należy przedyskutować.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący RM Tadeusz Socha ogłosił
zamknięcie Sesji o godz. 18 50.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)

(Tadeusz Socha)
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