PROTOKÓŁ NR XXXV/35/2020
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku,
która odbyła się w trybie zdalnym
Obrady rozpoczęto o godzinie 16-tej
Obecnych 21 radnych.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXXIII oraz XXXIV/2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2021–2032.
5. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2021 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 2021.
6. 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 na dofinansowanie organizacji izby
wytrzeźwień,
d) dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków,
e) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej
pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
f) zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
g) zmiany uchwały nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie 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 albo
stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych,
h) uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie,
i) Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie,
j) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli
nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2021,
l) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie,
n) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mikołów,
o) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
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p) zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2021 rok.
8. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
12. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska przywitała
wszystkich uczestników posiedzenia. Otworzyła sesję. Przedstawicielka ZHP Hufca Ziemi
Mikołowskiej Marta Walczak, w imieniu harcerzy, wirtualnie przekazała Światełko Pokoju oraz
życzenia świąteczno-noworoczne.
Nastąpiła 15 minutowa przerwa techniczna.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła porządek obrad.
Zaproponowała wprowadzenie zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie punktu czwartego
i przeniesienie jego treści do punktu piątego jako ppkt e) – dotychczasową treść ppkt e)
zaproponowała oznaczyć jako ppkt f).
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował zdjąć z porządku obrad
projekty uchwał:
h) uchylający uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie,
i) w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie,
j) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli
nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
- odczytała listę obecności radnych – obecność potwierdziło 21 radnych - stwierdziła
prawomocność obrad,
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła protokoły z sesji nr: XXXIII
oraz XXXIV/2020. Poinformowała, iż do protokołów nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Protokoły przyjęto przez aklamację.
Do pkt:
4a) Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec odczytała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, wraz z wniesionymi autopoprawkami.
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4b) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej odczytali opinie komisji dla projektu budżetu na
2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2031:
- nr 1 ds. Samorządowych – pozytywna wraz z autopoprawkami,
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – pozytywna wraz z autopoprawkami,
- nr 4 ds. Rozwoju Miasta – pozytywna wraz z autopoprawkami,
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska – pozytywna wraz z autopoprawkami,
- nr 6 ds. Społecznych – pozytywna wraz z autopoprawkami,
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – pozytywna wraz z autopoprawkami,
- nr 2 ds. Budżetu – pozytywna wraz z autopoprawkami.
4c) Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podziękował radnym za pozytywne opinie oraz
życzył dalszej dobrej współpracy.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel w skrócie omówił przebieg planowania budżetu. Wskazał
przyjęte główne założenia, w tym: kontynuowania zadań i inwestycji, utrzymania na
dotychczasowym poziomie jakości usług, racjonalizacji wydatków, kreowania dochodów własnych,
elastyczności budżetu. Omówił nadwyżkę operacyjną. Podziękował wszystkim za pomoc
w opracowaniu budżetu oraz radnym za pozytywne opinie poszczególnych komisji.
4d) Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska podziękowała za przygotowanie
budżetu i szczegółowe omówienie na posiedzeniach komisji.
Radna Grażyna Ostafin zadała pytanie, czy Burmistrz przewiduje podjęcie kroków
oszczędnościowych wysokich wydatków na administrację?
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel udzielił odpowiedzi, że środki na administrację
zaplanowane są na minimalnym poziomie. W skrócie omówił potrzeby na wydatki bieżące
administracji.
4e) projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2021–2032.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
lata 2021–2032. Przypomniała, że projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie
zaopiniowany przez wszystkie komisje.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z autopoprawką
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 4.
Uchwała nr XXXV/310/2020 została podjęta większością głosów.
4f) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 oraz
pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej
na 2021 rok. Przypomniała, że projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie
zaopiniowany przez wszystkie komisje.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 4.
Uchwała nr XXXV/311/2020 została podjęta większością głosów.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podziękował wszystkim, którzy pracowali nad
projektem budżetu i przyczynili się do jego uchwalenia.
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Do pkt 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska 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:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXXV/312/2020 została podjęta większością głosów.
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
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 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXXV/313/2020 została podjęta większością głosów.
c) udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji
izby wytrzeźwień,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
- Komisja nr 6 ds. Społecznych nie zajęła stanowiska;
- Komisja nr 2 ds. Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: za 6 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXXV/314/2020 została podjęta większością głosów.
d) dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru
zabytków,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji w głosowaniu: za 8 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, z upoważnienia Burmistrza, zaproponował, aby z treści §1
wykreślić adres zamieszkania wnioskodawcy.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXV/315/2020 została podjęta jednogłośnie.
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e) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek
o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych z którego wynika, że nie
wpłynęły żadne opinie, wnioski ani uwagi dot. omawianego projektu.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, z upoważnienia Burmistrza, zaproponował, aby w projekcie
uchwały dokonać poprawki polegającej na zmianie brzmienia treści § 3 na: „§ 3. Z dniem wejścia
w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 811 i poz. 9205)”.
Radna Stanisława Hajduk-Bies poruszała kwestię załączonych do projektów uchwał
korespondencji meilowych, jako formy opinii radcy prawnego.
W temacie głos zabrali:
- Burmistrz Stanisław Piechula – poinformował, iż treść maila potwierdza brak uwag radcy
prawnego do projektu uchwały,
- zastępca Burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że w przyszłości będzie zmieniona ta forma
przedkładania akceptacji przez radcę prawnego.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 2.
Uchwała nr XXXV/316/2020 została podjęta większością głosów.
f) zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych z którego wynika, że nie
wpłynęły żadne opinie, wnioski ani uwagi dot. omawianego projektu.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, z upoważnienia Burmistrza, zaproponował, aby do projektu
uchwały dodać § 1 a o brzmieniu: „§ 1 a. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
miesiąc styczeń 2021 r. zostanie wniesiona przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Mikołów, bez wezwania, do dnia 15 lutego 2021 r.”
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poprosiła o wyjaśnienie sensu zgłoszonej
poprawki, której treść znajduje się w przedłożonym projekcie.
W wyniku dyskusji Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek wycofał zgłoszoną poprawkę.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XXXV/317/2020 została podjęta większością głosów.
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g) zmiany uchwały nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie 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 albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących - 0.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, z upoważnienia Burmistrza, zaproponował, aby do projektu
uchwały nanieść następujące poprawki:
- po § 1 dodać § 2 w brzmieniu: „§ 2. W § 10 ust. zdanie pierwsze zmienianej uchwały, słowa "roku
poprzedniego" zastępuje się słowami "roku 2019",
- zmienić kolejno numerację następnych paragrafów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXV/318/2020 została podjęta jednogłośnie.
h) uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie – zdjęty z porządku obrad.
i) Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie – zdjęty z porządku obrad.
j) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli
nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zdjęty z porządku obrad.
k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2021,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 7 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących - 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Nastąpiła reasumpcja głosowania na wniosek radnej Eweliny Kukli.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się
nie było.
Uchwała nr XXXV/319/2020 została podjęta jednogłośnie.
l) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 7 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących - 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXV/320/2020 została podjęta jednogłośnie.
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m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy
ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar
nr 3 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 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXV/321/2020 została podjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska ogłosiła 7 minut przerwy, po której
wznowiła obrady.
Nastąpiła reasumpcja głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały na wniosek radnej Grażyny
Ostafin.
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się
nie było.
Uchwała nr XXXV/321/2020 została podjęta jednogłośnie.
n) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mikołów,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 6
radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXV/322/2020 została podjęta jednogłośnie.
Radna Ewa Chmielorz głosowała za podjęciem uchwały poza systemem elektronicznym.
o) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 6
radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 0.
Do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych z którego wynika, że nie
wpłynęły żadne opinie, wnioski ani uwagi dot. projektu uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXV/323/2020 została podjęta jednogłośnie.
p) zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
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Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 7 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących - 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXV/324/2020 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła plan pracy rady i przyjęte
przez komisje ich plany pracy na 2021 rok, do których nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Plany pracy przyjęto przez aklamację.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poprosiła przewodniczących komisji, aby
posiedzenia poszczególnych komisji dostosować do przyjętego harmonogramu tematów sesji oraz
aby Burmistrz we właściwych terminach przygotował niezbędne materiały i informacje dla komisji.
Poinformowała, że zgodnie z wnioskiem radnego Krzysztofa Żura tematem styczniowej sesji
w 2021 roku będzie omówienie zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia.
Do pkt 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
- apel Rady Miejskiej Mikołowa wyrażający sprzeciw wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2020 r. dotyczącej przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w szpital covid-owy –
dedykowany dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 Burmistrz przesłał do Ministra Zdrowia;
- wpłynęła informacja o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały w sprawie wystąpienia
z apelem do Prezesa rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensującym
samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu miedzy innymi obniżenia stawek podatku
dochodowego od osób fizycznych;
- wpłynęło pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, skierowane do jednostek samorządu
terytorialnego, z prośbą o objęcie szczególnym nadzorem miejsc gospodarowania odpadów ze
względu na częste zjawiska pożarów tych składowisk – pismo było omówione na posiedzeniu
Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska;
- wpłynęły dwie petycje o wystąpienie do Rządu RP, aby przed rozpoczęciem zapowiedzianych
masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uzyskano pisemne gwarancje
producentów szczepionek, że poniosą wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych – petycje będą rozpatrzone przez Komisję Nr 9
ds. Skarg, Wniosków i Petycji;
- wpłynęły prośby mieszkańca Mikołowa o udostępnienie w ramach dostępu do informacji
publicznej wniosków o zwołanie sesji nadzwyczajnych. Radni otrzymali materiały oraz propozycję
odpowiedzi, która będzie przesłana do wnioskodawcy.
Do pkt 8
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż:
- sprawozdanie z realizacji uchwał zostało przekazane,
- wszystkie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym znajdują się
w przekazanym comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta,
- Gmina Mikołów otrzymała certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji przyznany na jeden rok
dla gmin, które spełniają najwyższe wymogi co do prowadzenia i rozwijania edukacji na terenie
gminy. Podziękował zastępcy Iwonie Spychale-Długosz oraz wszystkim, którzy swoją pracą
i staraniem przyczynili się do uzyskania tego certyfikatu. Poprosił p. Iwonę Spychała-Długosz
o komentarz do tego tematu.
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Zastępca Burmistrza Iwona Spychała-Długosz poinformowała, iż uzyskanie certyfikatu jest
wyróżnieniem i satysfakcją ponieważ jest potwierdzeniem właściwych działań podejmowanych na
rzecz oświaty, wyróżnia gminę na tle innych podmiotów, ale także stawia wysokie wymagania i jest
dobrą inwestycją w przyszłość. Działania na rzecz oświaty, przed uzyskaniem certyfikatu, były
poddane ekspertom niezależnej komisji złożonej z naukowców reprezentujących wyższe uczelnie.
Podziękowała wszystkim którzy swoją pracą przyczynili do możliwości uzyskania dobrej oceny
i uzyskania wyróżnienia oraz tym którzy pomogli w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego,
w szczególności pracownikom Wydziału Oświaty.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, że na rynku ponownie ustawiono szopkę
bożonarodzeniową i inne ozdoby świąteczne.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska, w imieniu mieszkańców, podziękowała
Burmistrzowi za ustawienie szopki na rynku oraz wszystkim, w tym dyrektorom szkół, za
przyczynienie się do uzyskania Certyfikatu Lidera Edukacji.
Do pkt 9
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że wpłynęły interpelacje
radnych:
- Eweliny Kukli oraz Remigiusza Kusia w sprawie utworzenia Galerii Sportu Mikołowskiego,
- Jarosława Sworzenia w sprawie utworzenia bibliotek plenerowych,
- Jana Przewoźnika w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Jesionowej,
- Andrzeja Sukiennika w sprawach: naprawy nawierzchni ulicy Malinowej oraz uzupełnienia
tablic adresowych w obrębie Borowej Wsi,
- Katarzyny Głośnej w sprawie bezpieczeństwa w okolicy Przedszkola nr 1.
Radna Aneta Esnekier, w imieniu klubu radnych OKS, złożyła interpelację w sprawie
utworzenia Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie.
Radna Ewelina Kukla w nawiązaniu do interpelacji w sprawie utworzenia Galerii Sportu
Mikołowskiego zaproponowała, aby przewodnicząca Rady jak i radny Sylwester Czarnota
zaprezentowali swoje trofea w utworzonej Galerii.
Do pkt 10
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że wpłynęły informacje
i odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych:
- Anety Esnekier w sprawie składowiska nielegalnych odpadów w okolicy ul. Piaskowej,
- Anety Esnekier w sprawie doprecyzowania obszarów polowań w obwodzie łowieckim
„Cietrzew”,
- Martyny Centkowskiej-Strzelczyk w sprawie dewastacji ekranów dźwiękochłonnych przy
ul. Gliwickiej,
- Jarosława Sworzenia w sprawie wykonania nowych przejść dla pieszych przy ul. Nowy Świat
i Żwirki i Wigury,
- Anety Esnekier w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Owsianej
w rejonie przejazdu kolejowego,
- Katarzyny Głośnej w sprawie wystających korzeni oraz renowacji placów zabaw na Małych
i Dużych Plantach,
- Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
- Eweliny Kukli w sprawie dewastacji terenów zielonych i elewacji budynków,
- Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie zajęcia się problemem bezdomnych i zorganizowania
ogrzewalni.
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Radna Stanisława Hajduk-Bies odniosła się do odpowiedzi na interpelację radnych Klubu
Radnych PiS, podziękowała w imieniu mieszkańców za ustawienie stajenki na rynku oraz poruszyła
kwestię problemu z wydawaniem ciepłych posiłków dla bezdomnych a także przejazdu i dowozu
bezdomnych do noclegowni i opieki nad tymi bezdomnymi, którzy nie chcą z noclegowni
korzystać.
Burmistrz Stanisław Piechula nawiązując do interpelacji Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
i jej formy poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie jakie warunki powinno spełniać pismo, aby
można je traktować jako interpelację.
Radca prawny Anna Wierzbica udzieliła wyjaśnienia, że interpelacja jest instrumentem prawnym
do wnoszenia zapytania w sprawach zasadniczych dla gminy.
Radny Andrzej Sukiennik odniósł się do dyskusji dot. pomocy bezdomnym, stwierdził, iż należy
odróżnić bezdomnych od pijanych i śmierdzących włóczęgów, których słusznie nie chcą
przyjmować w domach dla bezdomnych.
Do wypowiedzi radnego Andrzeja Sukiennika odnieśli się:
- radna Stanisława Hajduk-Bies – stwierdziła m.in., że to właśnie osoby dysfunkcyjne potrzebują
pomocy społecznej,
- radna Ewa Chmielorz – zaapelowała, aby pamiętać, że alkoholizm to choroba i trzeba pomagać
osobom dotkniętym tym cierpieniem. Zaproponowała aby zapoznać się bliżej z tym problemem,
- radny Jarosław Sworzeń poparł powyższą wypowiedź i podziękował za zabranie głosu w tym
temacie.
Do pkt 11
Sołtys sołectwa Paniowy złożył wniosek do Burmistrza o doświetlenie ul. Darwina na zjeździe
przy posesji nr 16.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska nawiązując do informacji Burmistrza
o uzyskaniu certyfikatu Samorządowego Lidera Edukacji, zadała pytanie, czy w związku z tym
Gmina Mikołów ponosi jakieś koszty?
Zastępca Burmistrza Iwona Spychała-Długosz udzieliła odpowiedzi, że kosztem Gminy jest
opłata za promocję certyfikatu w kwocie ok. 4.700,- zł.
Radna Aneta Esnekier:
- zadała pytanie, czy przy tężni będą zainstalowane stojaki dla dużych rowerów? Zaproponowała,
aby przy budowie infrastruktury rowerowej każdorazowo wykorzystywać standardy stosowane
przez miasta metropolii;
- złożyła wnioski o kreatywne wykorzystanie przestrzeni miejskich poprzez pokolorowanie
schodów, wiaduktów i zejścia do przejścia podziemnego przy Auchan a także wykorzystanie
chodników i placów zabaw dla kolorowych i kreatywnych zabaw podwórkowych;
- złożyła życzenia świąteczne.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel udzielił odpowiedzi, że prace wykończeniowe przy tężni
powinny się wykonane w styczniu i lutym i wówczas będą zainstalowane dodatkowo 4 stojaki dla
dużych rowerów i 2 dla dziecięcych, przy zachowaniu standardów metropolitarnych. Odnośnie
kolorowej przestrzeni poparł pomysł i obiecał zainteresowanie się wprowadzeniem pomysłu
w życie.
Radna Katarzyna Głośna zadała pytanie, czy wiadomo jaka jest aktualna sytuacja szpitala
św. Józefa w związku z decyzją przemianowania go na szpital tzw. covidowy i czy podjęty przez
Radę apel, przyniósł pozytywny efekt?
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Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że wg jej wiedzy nie ma
jeszcze odpowiedzi na złożone odwołanie od decyzji i szpital funkcjonuje jak dotychczas.
Burmistrz Stanisław Piechula potwierdził, że sytuacja jest taka, jak to przedstawiła
przewodnicząca Rady.
Radna Ewelina Kukla złożyła wniosek o rzetelne i skrupulatne przygotowywanie projektów
uchwał składanych do prac w komisjach i procedowanych na sesjach.
Radna Stanisława Hajduk – Bies poruszyła kwestie:
- terminowości zasiłków wypłacanych przez MOPS dla osób, które utraciły już zasiłek dla
bezrobotnych. Poinformowała, że otrzymała informację, iż są duże opóźnienia w wypłacie zasiłków
z powodu systemu zdalnej pracy pracowników jednostki. Zaapelowała, aby osoby otrzymujące
zasiłki mogły również korzystać z darmowych posiłków w Dziennym Domu Pomocy. Zadała
pytanie, czy dla osób samotnych i korzystających z pomocy społecznej będzie zorganizowana
dodatkowa pomoc z okazji zbliżających się Świąt?
- problemów osób bezdomnych z dojazdem do schronisk;
- złożyła życzenia świąteczne.
Nastąpiła dyskusja, której głos zabrali:
- Burmistrz Stanisław Piechula – poinformował, że w Dziennym Domu Pomocy każdy może
otrzymać ciepły posiłek, nawet osoba niezarejestrowana w MOPS. Odnośnie bezdomnych
poinformował, że każdy chętny ma możliwość odwozu do noclegowni. Odnośnie świątecznej
pomocy, poinformował, że opiekunowie dostarczą paczki do domów podopiecznych.
- Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że świąteczne paczki dla
najuboższych organizuje Stowarzyszenie Uśmiech, które organizuje zbiórkę produktów
żywnościowych i chemii gospodarczej w najbliższy poniedziałek, oraz że do takiej pomocy
przyłączyły się również kluby sportowe.
- Zastępca Burmistrza Iwona Spychała-Długosz poinformowała, że tradycyjnej wigilii w Domu
Kultury nie będzie, ale przygotowywane są paczki żywnościowe i upominki, a do tej akcji
przyłączył się również Klub Seniora.
- Kierownik MOPS Aleksandra Stolarska omówiła zasady pomocy społecznej. Poinformowała,
że świąteczne paczki będą dostarczone z pomocą podopiecznych Centrum Integracji Społecznej dla
podopiecznych oraz dodatkowych 35 osób. Odnośnie dojazdu bezdomnych do schronisk,
poinformowała, że każdy chętny ma taki dowóz zapewniony. Poinformowała, że nie było
grupowych opóźnień w wypłacie zasiłków dla bezrobotnych ani pozostawienie bezdomnych bez
dowozu - być może były to jakieś indywidualne przypadki i jeżeli ktoś ma inną wiedzę na ten temat
to prosi o zgłoszenie, będzie to sprawdzone.
Radny Jan Przewoźnik:
- krótko podsumował działalność obecnej Rady od początku kadencji, na tle współpracy pomiędzy
grupami radnych;
- złożył życzenia świąteczno-noworoczne oraz odczytał wiersz w temacie ochrony środowiska.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel nawiązując do odczytanego wiersza podziękował radnemu
Janowi Przewoźnikowi za propagowanie ekologii i za owocną współpracę na rzecz ochrony
środowiska.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska podsumowała krótko roczną działalność
Rady Miejskiej. Podziękowała wszystkim za współpracę. Złożyła wszystkim życzenia świąteczne.
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Burmistrz Stanisław Piechula podziękował za współpracę w mijającym roku. Złożył wszystkim
życzenia świąteczne.
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. 1850.
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
(Grażyna Kozicka)
Rady Miejskiej
(Monika Graca – Kierzkowska)
(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)
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