PROTOKÓŁ NR XXVII/27/2020
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 czerwca 2020 roku,
która odbyła się w sali sesyjnej budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Obecnych 20 radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr: XXIV/2020, XXV/2020, XXVI/2020.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy;
a) przedstawienie raportu o stanie gminy,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi miasta Mikołowa wotum zaufania.
5. Wykonanie budżetu za 2019 rok:
a) przedstawienie:
1) sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy
Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2019 rok,
2) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2019 rok,
3) rozpatrzenie sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie
mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2019 rok,
4) odczytanie opinii komisji stałych rady,
5) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
6) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2019 rok,
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019
rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;

c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2020/2021;
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom,
innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których
zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej
wykorzystania;
e) zmiany Uchwały Nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie
urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich
powstania na terenie Gminy Mikołów;
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie
ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie;
g) zmiany uchwały nr LVIII/848/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 sierpnia 2002 roku
w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn. „Dolina Jamny”;
h) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
i) skargi na działania Burmistrza Mikołowa.
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.
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Do pkt 1
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przywitała wszystkich przybyłych
na posiedzenie. Otworzyła sesję i stwierdziła prawomocność obrad.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła porządek obrad, do którego
zaproponowała zmianę polegającą na wniesieniu projektu uchwały w sprawie petycji o nadanie
nazwy ulicy.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował wniesienie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
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.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła protokoły: nr XXIV/2020,
XXV/2020, XXVI/2020. Poinformowała, iż do protokołów nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Protokoły przyjęto przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła podstawę prawną oraz zasady
procedowania nad raportem o stanie gminy. Poinformowała, iż raport do Rady Miejskiej wpłynął
w ustawowym terminie.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, iż w raporcie znajdują się najważniejsze
i najciekawsze informacje o gminie, a ponieważ raport został przesłany radnym oraz udostępniony
mieszkańcom Mikołowa nie będzie go omawiał i zaprosił do debaty.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że żaden z mieszkańców
nie zgłosił chęci udziału w debacie.
Nastąpiła dyskusja.
Radna Stanisława Hajduk – Bies poruszyła kwestie;
- braku informacji w raporcie nt. zasobów mieszkaniowych, w tym ilości lokali mieszkalnych
i liczby osób oczekujących na mieszkania,
- statystyk dot. liczby odebranych rodzinom dzieci oraz funkcjonowania instytucji wspierających
rodziny,
- pomocy bezdomnym, w tym braku decyzji o zorganizowaniu ogrzewalni,
- braku informacji w raporcie ile osób mogłoby skorzystać z pomocy Centrum Integracji Społecznej
oraz jakie jest zapotrzebowanie.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, iż przygotowując raport skupiono się na
tym co obowiązkowo musi się w nim znaleźć, ale wsłuchując się w uwagi i propozycje możliwe,
że wskazane tematy znajdą się w raporcie w latach następnych. Udzielił odpowiedzi w sprawie
liczby oczekujących na mieszkania oraz poinformował, że gmina buduje nowe i remontuje stare
lokale mieszkalne. Odnośnie odebranych rodzinom dzieci poinformował, iż o tym decyduje sąd,
a rola pracowników instytucji pomocy społecznej ogranicza się do zgłaszania zaistniałych
w rodzinach nieprawidłowości.
W dalszej części dyskusji głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
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- zastępca Burmistrza Mateusz Handel,
- zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz,
- radny Adam Zawiszowski,
- radna Aneta Esnekier.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska podsumowując dyskusję stwierdziła,
iż wynika, że radni mają oczekiwania wobec kształtu raportu o stanie gminy i zaproponowała, aby
w pracach komisji pochylić się nad tym tematem i opracować szczegółowe wymogi dotyczące
raportu i przyjąć je w drodze uchwały na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
Podziękowała Burmistrzowi za docenienie roli i wkładu Rady Miejskiej w rozwój miasta oraz za
współpracę. Wskazała obszary, które należy docenić: inwestycję budowy centrum przesiadkowego,
dużą aktywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, aktywizację mieszkańców
i współpracę ze stowarzyszeniami i różnymi grupami społecznymi, Radą Seniorów, reaktywowanie
Młodzieżowej Rady Miejskiej, aktywność jednostek pomocniczych, organizację różnych imprez
sportowych i kulturalnych. Podziękowała pracownikom oraz wszystkim zaangażowanym w rozwój
miasta.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podziękował wszystkim, którzy włożyli swoją pracę nad
przygotowaniem raportu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Mikołowa wotum zaufania.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 4, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXVII/245/2020 została podjęta większością głosów.
Do pkt 5 a:
1) Zastępca Burmistrza Mateusz Handel na podstawie prezentacji multimedialnej omówił
sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok.
Dyskusji, ani pytań nie było.
2) Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska odczytała uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej dot. pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2019 rok.
3) Nastąpiła dyskusja.
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poruszył kwestię niezrealizowanego w 2019 roku
zadania wykonania projektu przebudowy ul. Rolniczej.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, że zadania nie zrealizowano ze względu na zerwanie
umowy z wykonawcą z powodu niedotrzymania terminów i warunków zawartych w ofercie
przetargowej.
Radna Stanisława Hajduk – Bies przedstawiła zakwestionowane działania w obrębie budżetu:
- podział nadwyżki budżetowej,
- brak środków na renowację figur stajenki,
- wyprzedaż majątku gminy,
- zbyt duża wysokość składki członkowskiej dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
- brak wystarczającej liczby zasobów mieszkaniowych,
- brak woli na urządzenie ogrzewalni dla bezdomnych,
- zbyt duże zadłużenie gminy przez obligacje.
Burmistrz Stanisław Piechula odniósł się do kwestii:
- renowacji stajenki – poinformował, że na lipiec zaplanowano wystąpienie z zapytaniem do
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producenta o koszt renowacji figur oraz o cenę nowych,
- składki członkowskiej ŚOB – poinformował, że wysokość składki jest konieczna do utrzymania
ogrodu i jest kontynuacją przyjętej formy i kierunków jego rozwoju.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel odniósł się do kwestii:
- nadwyżki budżetowej – wyjaśnił na czym polega nadwyżka budżetowa i wolne środki oraz na
jakie zadania kierowane są te środki,
- sprzedaży majątku gminy – przypomniał jakie nieruchomości z majątku gminy były sprzedaże
w 2019 r. oraz na jakie cele je wykorzystano,
- obligacji i zadłużenia gminy – podał wysokość obligacji wyemitowanych w 2019 r., kwotę
spłaconego długu oraz przyjęte zasady obsługi zadłużenia gminy.
W dalszej części radna Stanisława Hajduk - Bies oraz Burmistrz Stanisław Piechula dyskutowali na
temat finasowania Śląskiego Ogrodu Botanicznego na przestrzeni lat jego istnienia.
4) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej Mikołowa kolejno odczytali opinie do sprawozdania
z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok. Wszystkie komisje wydały
pozytywne opinie, bez uwag.
5) Przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej Krzysztof Żur - odczytał wniosek komisji
o udzielenie Burmistrzowi Mikołowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
6) Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska odczytała uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej dot. pozytywnej opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku
o udzielenie Burmistrzowi Mikołowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Do pkt 5 b)
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła projekty uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok;
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu:
za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXVII/246/2020 została podjęta większością głosów.
2) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu
miasta Mikołowa za 2018 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 4, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXVII/247/2020 została podjęta większością głosów.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska podziękowała i pogratulowała Burmistrzowi
oraz pracownikom uzyskania absolutorium i wotum zaufania. Wyraziła nadzieję na dalszą dobrą
współpracę.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój
miasta.
Przewodnicząca RM
wznowiła obrady.

Katarzyna Syryjczyk-Słomska ogłosiła 10 minut przerwy, po której
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Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że w obradach uczestniczy
19 radnych. Przedstawiła projekty uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 1;
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 5, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXVII/248/2020 została podjęta większością głosów.
b) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXVII/249/2020 została podjęta większością głosów.
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2020/2021;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XXVII/250/2020 została podjęta jednogłośnie.
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom
podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie
Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu
i sposobu rozliczenia jej wykorzystania;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XXVII/251/2020 została podjęta jednogłośnie.
e) zmiany Uchwały Nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie
urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu
ich powstania na terenie Gminy Mikołów;
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Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Projekt uchwały poddany był konsultacjom społecznym – nie wpłynęły żadne uwagi, ani opinie dot.
projektu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XXVII/252/2020 została podjęta jednogłośnie.
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie
ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 7 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XXVII/253/2020 została podjęta większością głosów.
g) zmiany uchwały nr LVIII/848/2002 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 sierpnia 2002 roku
w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn. „Dolina Jamny”;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że:
1) projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0.
2) w dniu wczorajszym odbyła się wizja lokalna terenu z udziałem radnych oraz przedstawicieli
dzielnicy Kamionka.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 2.
Uchwała nr XXVII/254/2020 została podjęta większością głosów.
h) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały był
omówiony na posiedzeniu Komisji Nr 1 ds. Samorządu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XXVII/255/2020 została podjęta większością głosów.
i) skargi na działania Burmistrza Mikołowa.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXVII/256/2020 została podjęta większością głosów.
j) w sprawie petycji o nadanie nazwy ulicy;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XXVII/257/2020 została podjęta większością głosów.
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k) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 6 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował naniesienie poprawki
w podstawie prawnej przywołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
polegającej na zmianie poz. publikatora z „248” na „1057”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XXVII/258/2020 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
a) poinformowała, że:
- wszyscy radni złożyli swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie;
- wpłynęły odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania radnych z sesji z 19.05.2020 r.;
- wpłynęło zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęciu postępowania
nadzorczego wobec uchwały RM nr XXIV/243/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do
zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie
Gminy Mikołów;
- wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach dot. sugestii wszczęcia procedury
wyborów uzupełniających ławników po ustaniu epidemii;
- wpłynęła informacja Rady Gminy Bobrowniki o wystąpieniu z apelem do Prezesa Rady
Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów
z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych
kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu
epidemii na terenie Polski;
- Komisja RM nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji pozostawiła bez rozpatrzenia petycję w sprawie
ochrony zdrowia przed elektroskażeniem, ze względu na to, że petycja nie spełnia ustawowych
wymogów formalnych;
- 25 czerwca br. w czwartek, w trybie zdalnym, odbędzie się kolejna sesja Młodzieżowej Rady
Miejskiej Mikołowa;
- podziękowała wszystkim którzy zaangażowali się w zorganizowanie uroczystej sesji z okazji
jubileuszu 30-lecia reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce.
Do pkt 8
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał
oraz poinformował, że wszystkie ważne informacje znajdują się w przekazanym informatorze
Urzędu Miasta.
Do pkt 9
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że radna Aneta Esnekier
w okresie międzysesyjnym złożyła interpelację w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
w postaci kartowania hydrologicznego, oceny stanu jakości wód powierzchniowych i waloryzacji
hydrologicznej na obszarze gminy Mikołów.
Radna Anna Chrapek – Budacz złożyła zapytanie dotyczące kanalizacji na os. Mickiewicza
w związku z zalaniami na terenie Mikołowa spowodowanymi przez nawalne deszcze w dniach 17
i 18 czerwca br.
Radna Aneta Esnekier, nawiązując do złożonej interpelacji, poinformowała, że intencją jest
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przystąpienie do analizy hydrologicznej wód powierzchniowych na terenie Mikołowa, która
pozwoli na racjonalizację zagospodarowania wód, pomoże wskazać miejsca lokowania
dodatkowych retencji i przygotować zbiorniki na wypadek suszy.
Do pkt 10
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała że wpłynęły odpowiedzi na
interpelacje radnej Grażyny Ostafin oraz radnego Remigiusza Kusia.
Do pkt 11
Radny Łukasz Ryguła poinformował o wspólnym przedsięwzięciu Powiatu Mikołowskiego
i Centrum Zdrowia w Mikołowie i zainicjowaniu akcji społecznej „Kobiety kobietom” w związku
z przebudową Oddziału Porodowego. Podziękował Przewodniczącej Rady za włączenie się,
wspólnie z innymi kobietami, do tej akcji.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że do akcji mającej na celu
pomoc w przebudowie oddziału porodowego przyłączyła się również przewodnicząca Rady
Seniorów oraz radna Młodzieżowej Rady Miejskiej, jako reprezentantki trzech pokoleń kobiet.
Radna Ewa Chmielorz wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o:
- monitowanie w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie wykonania remontu drogi
ul. Chabrów zniszczonej przez ostatnie ulewne deszcze;
- zabezpieczenie należytej pokrywy asfaltowej po wykonaniu wodociągu na ul. Podgórnej.
Ponadto zaprosiła do wzięcia udziału w lokalnej akcji przeciwko budowie kolei szybkiej prędkości
pod hasłem: „Tak dla nas, nie dla kolei szybkiej prędkości” oraz innych akcji mających na celu
promowanie lokalnego życia społecznego.
Radna Grażyna Ostafin poruszyła temat przeniesienia siedziby obwodowej komisji wyborczej
z Sądu Rejonowego w Mikołowie do Punktu Społecznej Życzliwości przy ul. Podleskiej 14b.
Zwróciła się do Burmistrza Mikołowa z zapytaniem, z jakiego powodu lokalizacja została
zmieniona? Poprosiła o poinformowanie o tej zmianie wyborców i wywieszenie informacji na ten
temat w widocznych i dostępnych dla mieszkańców miejscach (np. na drzwiach klatek schodowych
budynków w okręgu wyborczym nr 3).
Radny Krzysztof Żur poinformował, że przy ul. Gliwickiej, na wysokości ul. Piaskowej wzdłuż
rzeki Promny rozprzestrzenia się roślina „barszcz sosnowskiego” co stanowi zagrożenie dla
mieszkańców. Zwrócił się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o interwencję i pomoc
w usunięciu rośliny.
Radny Krzysztof Jakubiec podziękował mikołowskim strażakom za walkę ze skutkami nawałnicy,
która przeszła przez Mikołów w ostatni piątek. Podziękował też za pomoc Państwowej Straży
Pożarnej.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska, w imieniu Rady Miejskiej, przyłączyła się
do podziękowani radnego Jakubca i przypomniała, iż najbliższa sesja zaplanowana jest pod koniec
sierpnia.
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. 1830.
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)
(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)
(Katarzyna Pustułka)
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