PROTOKÓŁ NR XVI/16/2016
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku,
która odbyła się w sali sesyjnej budynku przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 17-tej
Obecni według załączonej listy obecności.
Proponowany porządek obrad
Otwarcie sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjecie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej za 2015 rok.
8. Tematy wiodące:
- prezentacja i omówienie tematu podstrategii dot. demografii, wykluczenia społecznego i rynku
pracy,
- plany związane z pozyskaniem środków unijnych na lata 2016 – 2020,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2016 - 2025- druk
nr 1;
10. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2016 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej.
c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz
wniosków radnych;
d) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016 – druk nr 2.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 3;
- upoważnienia Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku
metropolitarnego – druk nr 4;
- określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych

dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia
kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest gmina Mikołów – druk nr 5;
- wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Mikołowie,
os. A. Mickiewicza – druk nr 6;
- ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 7;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bolesława Śmiałego –
druk nr 8;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy zbiegu
ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej – druk nr 9;
- skargi na działania Burmistrza Mikołowa – druk nr 10.
12. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
13. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
14. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik – otworzył sesję, przywitał radnych
oraz wszystkich przybyłych. Stwierdził prawomocność obrad.
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Do pkt 2
Wyznaczono sekretarzy:
Radnego Eugeniusza Wycisło, który wyraził zgodę.
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik przedstawił powyższy porządek
obrad.
Do przedstawionego porządku obrad Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula zaproponował
następujące zmiany:
1) zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał:
- na druku nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości
położonej w Mikołowie, os. A. Mickiewicza,
- na druku nr 9 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
dla terenu przy zbiegu ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej;
2) wniesienie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Mokre – druk oznaczyć nr 9a,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Mikołów – druk oznaczyć nr 9b.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z powyższymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przedstawił Protokół nr XV/15/2015.
Do przedstawionego protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Krystyna Świerkot złożyła interpelację w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków na
realizację zadania modernizacji dróg ul. Wrzosowej i Jaśminów.
Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 6
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, że odpowiedzi na poprzednie interpelacje zostały
udzielone i są też dostępne na stronie internetowej.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przedstawił sprawozdania z działalności
wszystkich komisji za 2015 rok.
Sprawozdania zostały przyjęte przez aklamację.
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Do pkt 8
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż tematy omówiły właściwe
komisje.
a) prezentacja i omówienie tematu podstrategii dot. demografii, wykluczenia społecznego
i rynku pracy w ramach projektu pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar
funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej
współpracy JST”.
Dr Tomasz Słupik przedstawiciel firmy EU-Consult Sp. z o.o. zaprezentował i omówił:
- podstrategię rozwiązywania problemów demograficznych,
- podstrategię ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników,
- podstrategię przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu
mikołowskiego.
Opracowanie stanowi załącznik do protokołu.
b) plany związane z pozyskaniem środków unijnych na lata 2016 – 2020.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Izabela Konieczny oraz Kierownik Biura Rozwoju
Miasta Michał Bocheński zaprezentowali i omówili:
- projekty w których gmina w 2015 roku aktywnie uczestniczyła w pozyskiwaniu środków
z budżetu Unii Europejskiej,
- projekty na które gmina pozyskała dofinansowania,
- projekty na które złożono wnioski o dofinansowania.
Opracowanie stanowi załącznik do protokołu.
Nastąpiła dyskusja w której m.in.:
Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska przypomniała, iż pozostało do zmodernizowania ostatnie
Przedszkole nr 11, które mogłoby być odciążeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3, ponadto jest
w dobrym miejscu lokalizacyjnym i zaproponowała, aby w planach dotyczących pozyskiwania
środków unijnych uwzględnić potrzeby związane z remontem tego obiektu, który jest w bardzo
złym stanie technicznym. Ponadto zaapelowała, aby podczas rekrutacji pierwszoklasistów do szkół
podstawowych nie przyjmować dzieci spoza rejonu, tak by nie trzeba było tworzyć dodatkowych
oddziałów.
Burmistrz Stanisław Piechula stwierdził, iż oprócz Przedszkola nr 11, modernizacji wymaga
przedszkole w Borowej Wsi, a aby pozyskać środki unijne na ten cel trzeba wykazać, że brakuje
miejsc w przedszkolach, a w Mikołowie takiego problemu nie ma. Jedyne rozwiązanie to
wykonanie tych zadań w całości z budżetu gminy, co obecnie jest niemożliwe.
Radny Krzysztof Żur potwierdził, iż budynek przedszkola w Borowej Wsi jest w bardzo złym
stanie i przypomniał, iż ma on około 100 lat, a został adaptowany po byłej szkole.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, że jedynie można mieć nadzieję na pozyskanie
środków z puli funduszy przeznaczonych na realizację projektu w ramach jednolitej strategii
terytorialnej powiatu. Obecnie w ramach rozdziału gmina Mikołów pozyskała 1 milion zł na
przedszkola a potrzeba 5 milionów. Nadzieja jest w tym, że pula przeznaczona na różne zadania nie
zostanie wykorzystana przez inne gminy.
Radny Krzysztof Rogalski przypomniał, iż przedszkole w Paniowach też wymaga pewnych
nakładów.
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Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska zaproponowała, aby dokonać analizy potrzeb wszystkich
przedszkoli, tak by można było wykorzystać wszystkie dostępne dotacje unijne.
Radna Katarzyna Siruga zadała pytanie na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji
technicznej oraz kiedy zostanie złożona w celu otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji
termomodernizacji zasobów komunalnych na os. Mickiewicza?
Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej Jarosław Majewski udzielił odpowiedzi, że
termomodernizacja będzie wykonywana na budynkach 22 i 24.
Zastępca Burmistrza Bogdan Uliasz poinformował, iż do termomodernizacji przygotowana jest
część budynków na Rynku w ramach rewitalizacji centrum oraz najstarsze budynki, których
termomodernizacja da wysoki efekt ekologiczny. Pozostałe zaplanowane są po 2016 roku szczegóły można uzyskać w Urzędzie Miasta.
Radna Katarzyna Siruga stwierdziła, że jest zaskoczona, gdyż plany, co do przebiegu
termomodernizacji, były inne.
Radny Krzysztof Jakubiec zaproponował, aby temat ten przedyskutować na posiedzeniu komisji.
c) gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opracowanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji nr ds. Gospodarki Miejskiej poinformował, iż ze względu na początek
roku opracowanie nie zawiera rozliczenia finansowego za 2015 rok. Jednakże po przeanalizowaniu
przez komisję dostarczonych informacji wysunięto wniosek, że należy szybko podjąć decyzję co do
przystąpienia do współpracy z firmą Master Sp. z o.o. w Tychach, świadczącą kompleksowe usługi
gospodarowania odpadami.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji, przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przedstawił projekt uchwały wraz
z autopoprawką wprowadzoną w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
(w załączeniu)– druk nr 1)
– w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2025
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje.
Radca Prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie poprawki w podstawie prawnej
załącznika nr 3 poprzez wykreślenie tekstu w nawiasie ”Dz.U. poz. 85” i zastąpienie go tekstem
„t.j. Dz.U. z 2015, poz. 92”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 3.
Uchwała nr XVI/380/2016 została podjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik ogłosił 10 minutową przerwę, po której wznowił
obrady.
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Do pkt 10
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przedstawił projekt uchwały wraz
z autopoprawką wprowadzoną w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
(w załączeniu) – druk nr 2)
– w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec odczytała projekt uchwały budżetowej.
Przewodniczący komisji rady kolejno odczytali opinie do projektu budżetu. Wszystkie opinie były
pozytywne i stanowią załączniki do protokołu.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podziękował za pozytywne opinie komisji i wyraził
nadzieję, że wspólnie uda się budżet zrealizować.
Przewodniczący Rady Michał Rupik zadał pytanie, czy są uwagi lub zapytania dot. projektu
budżetu?
Z uwagi na brak dyskusji, przystąpiono do głosowania ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 2.
Uchwała nr XVI/381/2016 została podjęta większością głosów.
Do pkt 11
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przedstawił projekty uchwał kolejno na
drukach nr –
3) – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 2 ds. Budżetu oraz Komisję nr 6 ds. Społecznych
i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/382/2016 została podjęta jednogłośnie.
4) – w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań zmierzających do
utworzenia związku metropolitarnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 1 ds. Samorządu oraz Komisję nr 2 ds. Budżetu
i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu, jak wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/383/2016 została podjęta jednogłośnie.
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5) – w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia
niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do
przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów,
dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/384/2016 została podjęta jednogłośnie.
6) – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej
w Mikołowie, oś. A. Mickiewicza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przypomniał, że projekt uchwały został zdjęty
z porządku obrad na wniosek Burmistrza Stanisława Piechuli.
7) – w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta oraz Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/385//2016 została podjęta jednogłośnie.
8) – w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.
Bolesława Śmiałego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/386/2016 została podjęta jednogłośnie.
9) – w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla
terenu przy zbiegu ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przypomniał, że projekt uchwały został zdjęty
z porządku obrad na wniosek Burmistrza Stanisława Piechuli.
9a) – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Mokre.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie.
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Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej nr 4 ds. Rozwoju Miasta Piotr Jurosz poinformował,
iż niniejszy projekt dotyczy fragmentu miasta, który jest narażony na wpływy działalności kopalni.
Zaapelował, aby projektowane zmiany zakładały taka lokalizację terenów mieszkalnych, by w
przyszłości uniknąć kłopotów z powodu szkód górniczych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych: sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/387/2016 została podjęta jednogłośnie.
9b) – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 2.
Uchwała nr XVI/388/2016 została podjęta większością głosów.
10) – w sprawie skargi na działania Burmistrza Mikołowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że skargę rozpatrywała Komisja
nr 8 Rewizyjna, która uznała skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Komisji nr 8 Krzysztof Żur poinformował, że Komisja po zapoznaniu się
z obszerną dokumentacją w tej sprawie uznała skargę za bezzasadną. Odczytał uzasadnienie opinii.
Opinia jednak nie była jednogłośna.
Radna Krystyna Świerkot odczytała swoje odrębne stanowisko w tej sprawie, które stanowi
załącznik do protokołu.
Radna Stanisława Hajduk – Bies stwierdziła, że wprawdzie cała sprawa nie nosi znamion łamania
prawa, jednakże nadwerężono honor, zaufanie i dobre obyczaje.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 4, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVI/389/2016 została podjęta większością głosów.
Do pkt 12
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przedstawił:
1) pismo Wojewody Śląskiego jako prośbę o rozważenie przyjęcia i stworzenia warunków
osiedlenia się osób polskiego pochodzenia ewakuowanych ze wschodniej Ukrainy. Poinformował,
że sprawę skierował do Komisji ds. Społecznych i ds. Gospodarki Miejskiej o wydanie opinii.
Przewodnicząca Komisji nr 6 ds. Społecznych Iwona Spychała – Długosz poinformowała, że
komisja wyraziła wolę przyjęcia jednej rodziny, która jako pierwsza zostanie skierowana do
Mikołowa.
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Przewodniczący Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej Eugeniusz Wycisło – poinformował, że
komisja zajęła takie samo stawisko, jak Komisja ds. Społecznych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zadał pytanie, czy radni mają głosy przeciwne?
Z uwagi na brak sprzeciwu Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik stwierdził, że Rada
Miejska Mikołowa wyraża wolę przyjęcia i stworzenia warunków osiedlenia się osób polskiego
pochodzenia ewakuowanych ze wschodniej Ukrainy.
2) pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa
w uchwałach nr VIV/327 do 330/2015, nie mającego wpływu na ważność tychże uchwał.
3) pisma – wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr
XXVII/369/2000 z dnia 13.06.2000 r. w sprawie ustalenia publicznych dróg gminnych. Sprawa
została przekazana do Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
4) pismo Wojewody Śląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego
dotyczącego uchwał planistycznych nr XV/369 do 378/ 2015.
5) pismo Wojewody Śląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego
dotyczącego uchwały nr XV/367/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Mikołów.
Pisma stanowią załączniki do protokołu.
Do pkt 13
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał.
Poinformował, że wszystkie istotne informacje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej w comiesięcznym informatorze Urzędu Miasta i zostały też przekazane radnym.
Wydruk informatora stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 14
Przewodniczący Rady Dzielnicy Kamionka Andrzej Kamiński:
– zaapelował o zamontowanie oświetlenia drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 4 w celu
poprawy bezpieczeństwa uczniów. Przypomniał, że sprawa ta trwa bardzo długo, i w związku
z tym, poprosił o podanie terminu, kiedy będzie to zrealizowane,
- zaapelował o dokonanie takiej zmiany w statucie miasta Mikołowa, która obligowałaby władze do
konsultowania decyzji dotyczących Gminy z przedstawicielami jednostek pomocniczych,
- zaproponował, aby Burmistrz nie narzekał ciągle na brak finansów i możliwości inwestycji
w mieście, gdyż zniechęca to potencjalnych mieszkańców miasta do osiedlania się na terenie
Mikołowa, a przez to też spadają ceny nieruchomości.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż sprawdzi, kiedy będzie wykonane oświetlenie
drogi do SP nr 4. Ponadto odniósł się do wypowiedzi dot. narzekania i stwierdził, iż nie narzeka,
a jedynie rzetelnie informuje mieszkańców o aktualnym stanie miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż w marcu będą rozpatrywane
wnioski, które wpłynęły do zmiany statutu i zaprosił przedstawicieli jednostek pomocniczych do
udziału w pracach komisji.
Sołtys Bujakowa Antoni Pucher:
- przekazał wszystkim pozdrowienia od przebywającego w szpitalu radnego Stanisława
Michalskiego i wystąpił, w jego i swoim imieniu, z wnioskiem do Burmistrza, aby wreszcie
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przystąpić do wykonania przebudowy parkingu w centrum Bujakowa, z wykorzystaniem środków
w wysokości 50 tys. zł, które Sołectwo Bujaków przekazało na ten cel w ramach dotacji do budżetu
miasta,
- poinformował, że jest gotowy projekt remontu drogi na ul. Szkolnej, bocznej od ul. Myśliwskiej,
którego koszt realizacji w 50% zdeklarowała się pokryć kopalnia. W związku z powyższym,
wystąpił z wnioskiem o wygospodarowanie środków z przeznaczeniem na współfinansowanie tej
inwestycji,
- zaapelował o podjęcie decyzji w sprawie budynku po byłym Ośrodka Zdrowia, który psuje
wizerunek Bujakowa.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż trzeba uzgodnić, czy parking trzeba rozbudować,
czy tylko poszerzyć.
Radny Henryk Czich – przypomniał, że w lipcu odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Zaapelował,
aby mikołowianie chętni do przyjęcia pielgrzymów skontaktowali się bezpośrednio z nim lub
ks.Leszkiem Flisem z parafii św. Wojciecha.
Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska zaprosiła wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w biegu charytatywnym organizowanym przez Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich,
z którego cały dochód zostanie przekazany na pomoc uczniowi choremu na białaczkę.
Burmistrz Stanisław Piechula zaprosił do udziału w corocznym balu „Mikołowianin Roku”.
Radny Józef Kurtycz:
- zwrócił się z prośbą o posprzątanie miasta po okresie zimowym,
- zaproponował, aby zmobilizować najemców lokali z zasobu gminnego o systematyczne opłacanie
czynszu, gdyż zadłużenie jakie jest obecnie w ZGL w znacznym stopniu pokryłoby planowane
docieplania budynków. Stwierdził, iż wystarczającym wydatkiem dla gminy jest pomoc
mieszkańcom w postaci dopłat do wody, co obciąża budżet ok. 8 mln rocznie.
Radny Piotr Jurosz – przypomniał, iż koszty dopłaty wody pokrywane są z podatków od
nieruchomości i stwierdził, iż cena w Mikołowie nie jest najwyższa w okolicy.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady
Miejskiej ogłosił zamknięcie sesji o godz. 19 10.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały:
(Grażyna Kozicka)

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Katarzyna Pustułka)

(Michał Rupik)
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