PROTOKÓŁ NR XXXI/31/2020
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 października 2020 roku,
która odbyła się w trybie zdalnym
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Obecnych 20 radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX/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 Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym
Domu Pomocy w Mikołowie,
f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku,
g) wystąpienia do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 925,
h) wystąpienia do Województwa Śląskiego o przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 928.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
9. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
- przedstawiła podstawę prawną zwołania sesji w trybie zdalnym,
- przywitała wszystkich uczestników sesji,
- otworzyła sesję,
- odczytała listę obecności radnych – obecność potwierdziło 20 radnych - stwierdziła
prawomocność obrad,
- odczytała listę obecności przedstawicieli jednostek pomocniczych – w posiedzeniu nie uczestniczył
sołtys Andrzej Sobota.
Do pkt 2
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
- przedstawiła porządek obrad.
- w imieniu Sekretarza Miasta zaproponowała wprowadzenie zmiany w porządku obrad poprzez
wniesienie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości
oraz ustanowienia służebności gruntowej.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, potwierdził wniesienie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości oraz
ustanowienia służebności gruntowej.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wniesioną zmianą.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Radna Agnieszka Fiola głosowała za przyjęciem porządku obrad.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że do protokołu z sesji
nr XXX/2020 nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Protokół przyjęto przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska kolejno przedstawiła projekty uchwał
w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1;
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- 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 XXXI/288/2020 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 XXXI/289/2020 została podjęta większością głosów.
c) udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXI/290/2020 została podjęta jednogłośnie.
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d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
- poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 2
ds. Budżetu, wraz ze zgłoszoną autopoprawką dot. § 1 ust. 2 lit. b), w głosowaniu: za 6, przeciw 0,
wstrzymujących się 0;
- przedstawiła protokół z konsultacji społecznych z którego wynika, że nie wpłynęły żadne opinie,
wnioski, ani uwagi.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował naniesienie
następujących poprawek:
- w § 1 ust. 2 lit. b kwotę 24,84 zł zamienić na 24,64 zł,
- uzasadnieniu projektu w ostatnim akapicie kwotę 340.000,00 zł zamienić na 400.000,00 zł.
Radny Adam Zawiszowski przedstawił stanowisko klubu radnych PiS, że stawki podatków
na przyszły rok powinny pozostać takie jak w roku bieżącym, ze względu na sytuację pandemiczną,
w szczególności w tych częściach, które dotyczą podatku od nieruchomości związanych
z działalnością gospodarczą.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- burmistrz Stanisław Piechula,
- zastępca Burmistrza Mateusz Handel,
- radny Adam Zawiszowski,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- radna Aneta Esnekier,
- radny Krzysztof Jakubiec, który wystąpił z wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku formalnego.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 2, wstrzymujących się 1.
Wniosek przyjęto większością głosów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 4, wstrzymujących się 1.
Uchwała nr XXXI/291/2020 została podjęta większością głosów.
e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –
Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 6, przeciw 0,
wstrzymujących się 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXI/292/2020 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 uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 4,
przeciw 0, wstrzymujących się 0.
3

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Uchwała nr XXXI/293/2020 została podjęta większością głosów.
g) Apel do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie remontu Drogi Wojewódzkiej nr 925;
Radny Krzysztof Żur zaapelował do radnych o przyjęcie wniesionych apeli oraz do Burmistrza
o interwencję u Wojewody w tej sprawie.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel zapewnił, że wspólnie ze Starostwem Powiatowym będą
interweniować i wspólnie z Wojewodą poszukiwać sposobów na sfinansowanie remontów dróg
wojewódzkich na terenie powiatu.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przypomniała, że projekty apeli, ten
i następny, powstały z inicjatywy radnych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. apelu.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Apel nr 4/2020 podjęto jednogłośnie.
h) Apel do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie remontu Drogi Wojewódzkiej nr 928;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. apelu.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Apel nr 5/2020 podjęto jednogłośnie.
i) nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości oraz ustanowienia służebności
gruntowej;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XXXI/294/2020 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przekazała następujące informacje:
1) wpłynęła informacja Wydziału Oświaty o stanie realizacji zadań oświatowych – przekazana do
omówienia do Komisji Nr 6 ds. Społecznych,
2) wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zajęcie stanowiska na temat wdrażania
obowiązującej uchwały antysmogowej oraz możliwości sfinansowania działań w niej
przewidzianych ze źródeł zewnętrznych w latach 2021-2027,
3) wpłynęła petycja – skierowana do Komisji Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji,
4) w dniach 29-30 października odbyły się warsztaty będące elementem opracowania strategii
rozwoju miasta Mikołowa na lata 2020-2030. Podziękowała wszystkim uczestnikom, w tym radnym,
przedstawicielom jednostek pomocniczych za aktywny udział w tych warsztatach. Poinformowała,
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że dokument jest już poddany konsultacjom społecznym i będzie omówiony na wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 5 listopada. Będzie też zwołana na dzień 9
listopada dodatkowa sesja w celu przyjęcia omawianej Strategii w formie uchwały,
5) 2 października odbyła się inauguracja kampanii Różowy Mikołów, zorganizowana wspólnie
z p. Justyną Zawadzką prezesem Śląskiej Ligi Walki z Rakiem w ramach kampanii październik jako
miesiąc walki z rakiem piersi. Podziękowała wszystkim, którzy włączyli się do akcji.
6) 14 października, w imieniu Rady Miejskiej, przesłała nauczycielom, dyrektorom i pracownikom
oświaty indywidualne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podziękowała wszystkim
pracownikom Wydziału Oświaty i Centrum Usług Wspólnych za wkład i pracę na rzecz mikołowskiej
oświaty.
Do pkt 6
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał.
Poinformował o przekazaniu radnym oraz opublikowaniu informatora miejskiego. Poinformował,
że coraz częściej zdarzają się problemy z powodu szerzącej się epidemii covid-19.
Do pkt 7
Interpelacji, ani zapytań nie było.
Do pkt 8
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że wpłynęły od zastępców
Burmistrza odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji oraz odpowiedzi na dwie
interpelacje radnego Michała Rupika.
Radna Stanisława Hajduk – Bies poruszyła kwestię odpowiedzi na jej postulat w sprawie
podwyższenia przejścia dla pieszych przy ul. Waryńskiego, w innym miejscu niż jest obecnie
zlokalizowane. Stwierdziła, że odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, gdyż wyniesienie przejścia we
wskazanym miejscu zdaniem mieszkańców poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci udających się
do szkoły, a w obecnym miejscu takie przejście niczemu nie służy.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel poinformował, iż najwyraźniej źle zinterpretowano
powyższy wniosek radnej i ponownie pochyli się nad problemem.
W poruszonej kwestii ponadto głos zabrali Burmistrz Stanisław Piechula oraz radna Martyna
Centkowska – Strzelczyk, która poparła postulat radnej Stanisławy Hajduk – Bies.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
- zaproponowała, aby udzielając odpowiedzi na wnioski, zapytania radnych wskazywać miejsce
złożenia oraz treści wniosku (zapytania), na który udzielana jest odpowiedź,
- w nawiązaniu do zapytania radnej Anety Esnekier złożonego na poprzedniej sesji oraz odpowiedzi
na to zapytanie, wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie i przekazanie radnym oraz dyrektorom
szkół jasnego stanowiska władz miasta w kwestii obowiązku wietrzenia sal lekcyjnych w czasie
natężenia zjawiska smogu podczas sezonu grzewczego.
Zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz odnosząc się do poruszonego problemu
wietrzenia sal lekcyjnych i nawiązując do treści odpowiedzi na zapytanie radnej Anety Esnekier,
poinformowała, że w tej kwestii Gmina nie może narzucać określonego działania – podejmowanie
decyzji należy do nauczyciela.
W poruszanym temacie ponadto głos zabrali kolejno: radna Aneta Esnekier oraz Burmistrz Stanisław
Piechula.
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Do pkt 9
Radny Jan Przewoźnik powrócił do tematu prośby Urzędu Marszałkowskiego o zajęcie stanowiska
na temat wdrażania obowiązującej uchwały antysmogowej oraz możliwości sfinansowania działań w
niej przewidzianych ze źródeł zewnętrznych w latach 2021-2027. Omówił obszary realizacji
programu, które należałoby wskazać do korekty m.in. w zakresie uwzględniania obecnej sytuacji
wywołanej pandemią oraz w zakresie wysokości dotacji, konieczności przeprowadzenia
inwentaryzacji budynków a także zasad wypełniania druków wniosków. Zaproponował, aby
opracować i przesłać pod wskazany w piśmie adres, sugestie i uwagi dotyczące wdrażania ww.
uchwały.
Radny Jarosław Sworzeń:
- poparł stanowisko przedstawione przez zastępcę Burmistrza Iwonę Spychałę – Długosz odnośnie
wietrzenia sal lekcyjnych,
- przypomniał o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz do konsultacji społecznych planu
zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Reta i Reta Śmiłowicka.
Radny Krzysztof Żur wystąpił z wnioskiem o sprawdzenie przydatności nieczynnych dwóch
ciągów kabli, znajdujących się po prawej stronie ul. Piwnej i ewentualne usunięcie tych ciągów wraz
ze słupami.
Radna Grażyna Ostafin przypomniała mieszkańcom o możliwości głosowania online pod
rządowym projektem „Pod biało-czerwoną”, którego celem jest zjednoczenie Polaków pod flagą
państwową, a także uczczenie pamięci bohaterów walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny.
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. 1800. Przypomniała
o planowanym zwołaniu sesji nadzwyczajnej na dzień 9 listopada br.
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:
https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/141/rada-miejska-mikolowa.htm
Obsługa sesji:

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Grażyna Kozicka
Monika Graca – Kierzkowska

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Katarzyna Pustułka
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