PROTOKÓŁ NR XXIII/23/2020
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 roku, która odbyła się w trybie zdalnym
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII/2020.
4. 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;
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi;
e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku;
g) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 3;
h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 4;
i) nadania nazwy „ul. Miętowa” w Mikołowie;
j) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami;
k) określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania
nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających
Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Kamionka za 2019 rok.
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 otworzyła sesję
i przedstawiła porządek obrad, do którego zaproponowała następujące zmiany:
- wniesienie dwóch projektów uchwał w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa,
- zdjęcie z porządku obrad pkt 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Kamionka
za 2019 rok i przedstawienie tego sprawozdania w punkcie 6. Informacje przewodniczącej Rady
Miejskiej Mikołowa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska odczytała:
- listę obecności radnych – obecność potwierdziło 20 radnych. Stwierdziła prawomocność obrad;
- listę obecności przedstawicieli jednostek pomocniczych – wszyscy uczestniczyli w posiedzeniu.
Do pkt 2
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że do protokołu z sesji
nr XXII/2020 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół przyjęto przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska kolejno przedstawiła projekty uchwał na
drukach:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 3.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 3.
Uchwała nr XXIII/226/2020 została podjęta większością głosów.
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 XXIII/227/2020 została podjęta większością głosów.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;
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 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXIII/228/2020 została podjęta jednogłośnie.
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 7, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Radna Stanisława Hajduk – Bies, przy okazji podejmowania tej uchwały, ponowiła swój wniosek
o zorganizowanie w Mikołowie ogrzewalni dla bezdomnych mieszkańców miasta.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXIII/229/2020 została podjęta jednogłośnie.
e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia ryczałtowej 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:
- projekt uchwały poddany był pod konsultacje społeczne – z załączonego protokołu z przebiegu
konsultacji wynika, że nie złożono żadnych opinii, wniosków, uwag. Załączona jest również
pozytywna opinia sanitarna.
- projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXIII/230/2020 została podjęta jednogłośnie.
f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
- poinformowała, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- zaproponowała naniesienie poprawki w nagłówku załącznika polegającej na zmianie daty
z „9 marca 2020 r.” na: „21 kwietnia 2020 r.”.
Radna Stanisława Hajduk – Bies poruszyła kwestię zasadności czipowania bezdomnych psów
i kotów.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- burmistrz Stanisław Piechula,
- radca prawny Anna Wierzbica.
Radna Agnieszka Fiola potwierdziła swoją obecność – w obradach bierze udział 21 radnych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXIII/231/2020 została podjęta jednogłośnie.
g) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 3;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 5, przeciw 3,
wstrzymujących się 0;
Radna Grażyna Ostafin, w imieniu mieszkańców, wyraziła sprzeciw wobec sprzedaży
nieruchomości, których dotyczą procedowanie projekty oraz wobec wyzbywania się jakichkolwiek
nieruchomości gminnych. Poddała w wątpliwość oszacowane koszty remontu budynków
przeznaczonych do sprzedaży oraz wskazała ewentualne źródła oszczędności do wykorzystania na
remonty tych nieruchomości w przyszłości.
Nastąpiła dyskusja w której głos zabrali:
- burmistrz Stanisław Piechula,
- radna Grażyna Ostafin,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- zastępca burmistrza Mateusz Handel,
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- radny Andrzej Sukiennik,
- radna Aneta Esnekier,
- wiceprzewodniczący RM Michał Rupik,
- radny Krzysztof Jakubiec,
- radna Ewa Chmielorz,
- radna Anna Chrapek – Budacz,
- radny Jarosław Sworzeń,
- radny Łukasz Ryguła.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 6, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXIII/232/2020 została podjęta większością głosów.
h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 4;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 5, przeciw 3,
wstrzymujących się 0;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 6, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXIII/233/2020 została podjęta większością głosów.
i) nadania nazwy „ul. Miętowa” w Mikołowie;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 7, przeciw 0,
wstrzymujących się 1;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXIII/234/2020 została podjęta jednogłośnie.
j) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych 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 XXIII/235/2020 została podjęta jednogłośnie.
k) określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania
nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie
Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących
się 0;
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Radna Stanisława Hajduk – Bies, w imieniu klubu radnych PiS, zaapelowała, aby uchwałę
rozszerzyć o jakąś szczególną pomoc wobec obecnej sytuacji gospodarczej, ponieważ procedowany
projekt przewiduje pomoc z jakiej mogli skorzystać przedsiębiorcy zawsze, kiedy mieli jakieś
trudności.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, że procedowana uchwała umożliwia anulowanie
czynszu za wynajem lokali przedsiębiorcom którzy ponieśli straty, co nigdy dotąd nie miało miejsca.
Radca prawny Anna Wierzbica wskazała, że przywołana w podstawie prawnej ustawa
o szczególnych rozwiązaniach związanych z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przesądza o tym, że pomoc taka będzie przyznana
wyłącznie w sytuacji w jakiej obecnie się znajdujemy.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXIII/236/2020 została podjęta jednogłośnie.
l) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa (skarga p. U. S.-K.);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że skarga była rozpatrzona
przez Komisję RM Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji – rekomendacja Komisji uznać skargę
mieszkanki pani U. S.-K. za bezzasadną.
Radna Stanisława Hajduk Bies w związku ze złożoną skargą poruszyła kwestię zasadności
blokowania dysponowania prywatnymi własnościami nieruchomości przez władze publiczne.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- burmistrz Stanisław Piechula,
- radna Martyna Centkowska – Strzelczyk,
- radny Jarosław Sworzeń.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 2, wstrzymujących się 2.
Uchwała nr XXIII/237/2020 została podjęta większością głosów.
Radna Agnieszka Fiola głosowała za przyjęciem ww. projektu uchwały.
m) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa (skarga Rady Dzielnicy Kamionka).
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że skarga była rozpatrzona
przez Komisję RM Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji.
Radny Krzysztof Jakubiec poinformował, że nie będzie brać udziału w głosowaniu ze względu na
to, iż jest członkiem Rady Dzielnicy.
Burmistrz Stanisław Piechula odnosząc się do treści projektu uchwały zaapelował, aby
z uzasadnienia wykreślić odpowiedzialność drugiego zastępcy Iwony Spychały – Długosz. Uzasadnił
to tym, iż p. Spychała – Długosz, jako podległy mu pracownik wykonywała jego polecenia i nie
ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Stwierdził, że w sytuacji gdyby radni przyjęli,
iż skarga ta jest na zastępcę, to powinien ją rozpatrzyć burmistrz, a nie Rada. Przypomniał,
iż w grudniu radni podjęli uchwałę uznającą za zasadną skargę właśnie na Burmistrza, w której były
takie same zarzuty i tak samo uzasadniono winę burmistrza. Podkreślił iż, uzasadnienie winy
Burmistrza w grudniowej uchwale jest identyczne, jak uzasadnienie winy zastępcy w procedowanej
dzisiaj uchwale.
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Oświadczył, że przedłożenie radnym uchwał o stypendiach niedostosowanych do nowego prawa
i związane z tym dalsze konsekwencje, było jego wyłączną decyzją i zaapelował, aby za to nie
obarczać nikogo innego.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
- burmistrz Stanisław Piechula,
- przewodnicząca Komisji RM Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji Martyna Centkowska – Strzelczyk,
- radna Katarzyna Głośna, która wystąpiła z wnioskiem formalnym o zmianę uzasadnienia
zgodnie z sugestią burmistrza.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 4 radnych, przeciw 11, wstrzymujących 5.
Wniosek nie został przyjęty.
W dalszej części dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Żur,
- radna Ewa Chmielorz, która złożyła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście
do głosowania uchwały,
- wiceprzewodniczący Michał Rupik,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem wniosku radnej Ewy Chmielorz.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 5, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XXIII/238/2020 została podjęta większością głosów.
Do pkt 5
Zdjęty z porządku obrad.
Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przekazała następujące informacje:
1) wpłynęło sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Kamionka za 2019 rok;
2) wpłynęła petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami – petycja została przekazana
do rozpatrzenia przez Komisję RM Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji;
3) przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych;
4) przypomniała, że burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej do 31 maja raport o stanie
gminy;
4) wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok;
5) majowe posiedzenia komisji i sesja na chwilę obecną zaplanowane są do pracy w trybie zdalnym;
6) tematem majowej sesji będzie oświata oraz działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
7) wpłynęło roczne sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów i roczne sprawozdania samorządowych
instytucji kultury za 2019 rok.
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Do pkt 7
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał.
Poinformował odnośnie aktualnej sytuacji epidemicznej:
- spływają wnioski od przedsiębiorców o pomoc - trwa ich rozpatrywanie i realizowanie;
- gmina udzieliła pomocy Ośrodkowi Pomocy w Borowej Wsi w związku z pojawieniem się tam
zachorowania na koronawirusa;
- procedowana jest pomoc dla szpitala św. Józefa;
- przeprowadzana jest dezynfekcja klatek schodowych gminnego zasobu komunalnego.
Do pkt 8
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska złożyła interpelację w sprawie pozyskania
środków finansowych z Ministerstwa Finansów na sprzęt do zdalnej nauki.
Radny Adam Zawiszowski, w imieniu klubu radnych PIS, złożył interpelację w sprawie pomocy
przedsiębiorcom w sytuacji stanu epidemii SARS-CoV-2 dot. podatku od nieruchomości;
Radna Aneta Esnekier złożyła interpelację w sprawie stosowania w Mikołowie „Standardów
dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)”.
Do pkt 9
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że wpłynęły odpowiedzi
na dwie interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
Radna Grażyna Ostafin odnosząc się udzielonej odpowiedzi na jej interpelację poinformowała,
że studzienki o których pisała w interpelacji, wbrew temu co pisze Zakład Inżynierii Miejskiej nie
spełniają warunków przepisów prawa, gdyż niektóre z nich np. na os. Kochanowskiego, są zapadnięte,
rusza się ich konstrukcja – nie jest to zgodne ze sztuką budowlaną. Wystąpiła wnioskiem,
aby odpowiednie służby zapoznały się z ich stanem faktycznym.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, że w celu zweryfikowania informacji przekazanej
przez ZIM, osobiście sprawdzi wskazaną przez p. radną studzienkę, jak również inne które radna
wskaże.
Do pkt 10
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik, w imieniu własnym jak i pracowników Stacji
Pogotowia Ratunkowego, podziękował Burmistrzowi, radnym Rady Miejskiej i Rady Powiatu,
mieszkańcom i mikołowskim przedsiębiorcom za pomoc w postaci przekazanego sprzętu.
Radna Stanisława Hajduk – Bies:
1) odnosząc się treści e-maila, jakiego radni otrzymali od Burmistrza w sprawie organizacji wyborów,
odczytała fragmenty oświadczenia Klubu Radnych PiS, dotyczące:
- obowiązku Burmistrza zapewnienia obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe
wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych,
- niechęci politycznej Burmistrza oraz niemocy z powodu braków organizacyjnych
do przeprowadzenia wyborów w ustalonym konstytucyjnie terminie,
- obowiązku Burmistrza zapewnienia odpowiedniego składu obwodowych komisji wyborczych
w ustawowym terminie do 10 kwietnia;
2) wystąpiła o przedstawienie procedur, jakie będą obowiązywały przy ubieganiu się o pozyskanie
sprzętu do zdalnej nauki przez nauczycieli i uczniów w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa
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Cyfryzacji;
3) wystąpiła o oznakowanie ostrzegawcze uszkodzonej nawierzchni drogi przy ul. Prusa.
Burmistrz Stanisław Piechula:
1) odnosząc się do powyższych zarzutów zawartych w oświadczeniu Klubu Radnych PiS
poinformował iż:
- organizowanie wyborów należy do urzędnika wyborczego, a nie do burmistrza – rolą burmistrza
jest pomoc urzędnikowi w realizacji jego zadania,
- komitet wyborczy PiS nie zebrał odpowiedniej liczby kandydatów do obsadzenia wszystkich
komisji wyborczych – podobnie jak inne komitety wyborcze,
- wiele osób, które złożyły swoje wnioski do komisji wyborczych, w obecnej sytuacji zrezygnowały
z udziału,
- nie ma pewności, czy w terminie wyborów szkoły będą jeszcze zamknięte;
2) odnosząc się do zapytania o procedury przy pozyskaniu sprzętu do zdalnej nauki, poinformował,
iż z programu Ministerstwa otrzymano należną gminie ilość środków, które rozdysponują dyrektorzy
szkół.
Radny Jarosław Sworzeń podziękował inwestorowi prowadzącemu roboty budowlane na rogu ulic
Wyzwolenia i Rymera za zaopiekowanie się zabytkową kapliczką.
Radny Sylwester Czarnota zadał pytanie, ile osób na terenie Mikołowa przebywa w kwarantannie
i ile jest zakażonych koronawirusem?
Burmistrz Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że wszystkie informacje dotyczące statystyk
dotyczących osób chorych i w kwarantannie znajdują się na stronie internetowej Urzędu.
Radny Adam Zawiszowski nawiązując do wydanego przez Burmistrza Mikołowa zarządzenia
nr 512/103/20 z dnia 3 kwietnia br. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności
cywilnoprawnych w ramach pomocy przedsiębiorcom którzy odnieśli negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu koronawirusa, zasugerował, że następstwem tego Zarządzenia powinna być
w tej sprawie podjęta na najbliższej sesji uchwała Rady Miejskiej.
Radny Krzysztof Żur podziękował służbom za szybką reakcję i oczyszczenie pomalowanej
nawierzchni drogi przy ul. Czarnieckiego. Poinformował radnych o zaplanowanym na 29 kwietnia,
na godz. 13-tą posiedzeniu Komisji nr 8 Rewizyjnej, na której będzie rozpatrywane sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
Radna Stanisława Hajduk – Bies nawiązując do swojej wcześniejszej wypowiedzi odnośnie
organizacji wyborów poinformowała, że ustawy o samorządzie gminnym i Kodeks wyborczy
nakładają na burmistrza odpowiednie zadania, o których mówiła wcześniej, czyli o obowiązku
burmistrza zapewnienia obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań
przez urzędników wyborczych.
Burmistrz Stanisław Piechula w odpowiedzi stwierdził, iż radna Hajduk – Bies zapewne nie wie na
czym polega organizacja wyborów kwestionując m.in. jego uzasadnienie co do wydatków na wybory.
Wyjaśnił, iż przeznaczone na wybory środki zewnętrzne są ściśle określone - w tej puli muszą się
znaleźć wszystkie wydatki, w tym w obecnej sytuacji epidemii zakup maseczek, jednorazowych
długopisów, rękawiczek itp. Ponadto obsługa wyborów to też szkolenie członków komisji
wyborczych, co jest kolejnym problemem w obecnej sytuacji, gdyż osoby te trzeba by było gdzieś
zebrać - na ten moment jest to bez znaczenia ponieważ nie ma obsady komisji wyborczych ze względu
na brak chętnych do pracy w komisjach. Kolejnym problemem jest brak ustanowionego
pełnomocnika burmistrza ds. wyborów, gdyż nie został on powołany we właściwym terminie.
Radna Ewa Chmielorz zadała pytanie, czy od poniedziałku będzie czynny Punkt Selektywnej
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Zbiórki Odpadów Komunalnych?
Burmistrz Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że PSZOK będzie czynny już od poniedziałku
oraz że powoli będzie „odmrażana” działalność Urzędu i jednostek organizacyjnych.
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. 17 45.
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

9

