WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło się
dnia 29 stycznia 2020 roku – Protokół Nr 12/2020
1. Projekt uchwały nr 6/2020 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa, Komisja nie zajęła
stanowiska i wnosi do Burmistrza Mikołowa o zweryfikowanie:
- zapisów §1 pkt 1 i 2 dotyczących nazwy „osoba fizyczna” i „zawodnik”;
- kwestię użytej w §8 nazwy Komisji Oceniającej – propozycja, aby rozważyć zmianę
na „Komisję Weryfikującą” lub „Komisję Opiniująco-Weryfikacyjną”.
2. Projekt uchwały nr 8/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, Komisja
zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie w dziale: 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.
3. Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję udzielenia wsparcia finansowego
na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Mikołów wraz z projektem podziału środków
finansowych w 2020 roku dla poszczególnych klubów sportowych.
4. Odnośnie pisma rzymskokatolickiej Parafii św. Wojciecha dot. prośby o dofinansowanie
i pomoc w renowacji bazyliki św. Wojciecha, Komisja przyjęła do wiadomości wyjaśnienia
Burmistrza Mikołowa w tej sprawie, który poinformował, iż sprawa jest koordynowana
przez Głównego Specjalistę ds. Zabytków Andrzeja Gortela. Komisja powróci do tematu
po spełnieniu przez Parafię św. Wojciecha wszystkich formalności związanych z przyznaniem
środków finansowych z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowych.
5. Odnośnie pisma Redakcji i Rady Naukowej miesięcznika „Czasopismo Aptekarskie”
dot. prośby o rozważenie możliwości ufundowania tablicy poświęconej postaci Wojciecha
Rybickiego, Komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o:
- wystąpienie do Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego o opinię w tej sprawie
oraz szersze przedstawienie postaci Wojciecha Rybickiego;
- przedstawienie szacowanych kosztów wraz z proponowaną lokalizacją ww. tablicy.
6. Radny Jarosław Sworzeń zwrócił się z prośbą, aby na posiedzeniu Komisji
RM nr 1 ds. Samorządu rozważyć propozycję upamiętnienia postaci Samuela Hermanna
Stauba - prawnika, jurysty, komentatora niemieckiego prawa handlowego i wekslowego
oraz prawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, urodzonego w Mikołowie, poprzez
nadanie nazwy ulicy jego imienia lub poprzez postawienie w centrum Mikołowa tablicy
upamiętniającej.

Przewodniczący Komisji RM Nr 7
Mateusz Bies
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