PROTOKÓŁ NR IX/9/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się w dniu 21 maja 2019 roku,
w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 1700.
Obecnych 21 radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Tematy wiodące:
a) działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
b) pomoc społeczna, w tym przyjęcie:
1) sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020;
2) sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017-2019;
3) sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2018 rok;
4) sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za 2018 rok;
5) oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Mikołów.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030;
c) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
d) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020;
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie;
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek;
g) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata
2019-2024;
h) maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim
w Mikołowie im. Tadeusza Więcka;
i) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek
lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów.
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 i wnioski.
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 oraz
zaproponowała następujące zmiany:
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- po punkcie trzecim: „Przyjęcie protokołu” wprowadzić punkt: „Wystąpienie w temacie
Młodzieżowej Rady Gminy”;
- w punkcie piątym: „Podjęcie uchwał w sprawie:” wprowadzić jako ostatni podpunkt apel
w sprawie wystąpienia do Rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę
jakości powietrza w Polsce – druk k).
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek – w imieniu Burmistrza, zaproponował:
- wnieść na druku j) projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego;
- wymienić projekt uchwały na druku g) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024 o numerze rejestrowym 54/2019 na druk
oznaczony numerem rejestrowym 54a/2019.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Jeden radny nie oddał głosu.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – przedstawiła protokół nr VIII/8/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się dnia 16 kwietnia 2019 roku. Poinformowała,
iż do protokołu nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Protokół nr VIII/8/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – na podstawie prezentacji multimedialnej
przedstawiła pomysł Klubu Radnych OKS dotyczący utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Następnie oddała głos przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 – przedstawili
dotychczasowe działania i realizowane inicjatywy.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że głównym powodem propozycji
powołania Młodzieżowej Rady Gminy jest aktywizacja młodych mieszkańców Mikołowa. Szeroko
uargumentował przedmiotową inicjatywę oraz poinformował o planach nawiązania w tym temacie
współpracy ze Starostwem Powiatowym.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – ogłosiła 5-cio minutową przerwę,
po której wznowiła obrady.
Do pkt 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że do Rady Miejskiej
Mikołowa wpłynęło:
- sprawozdanie z działalności statutowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego za 2018 rok;
- sprawozdanie finansowe Śląskiego Ogrodu Botanicznego za 2018 rok.
Sprawozdania zostały omówione na posiedzeniu Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji.
Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – omówił temat na podstawie prezentacji multimedialnej.
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Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- dyrektor ŚOB Paweł Kojs,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
- radna Stanisława Hajduk-Bies.
Prezydent Stowarzyszenia Golf Park Mikołów Bogdan Uliasz – omówił temat działalności
Stowarzyszenia Golf Park Mikołów na podstawie prezentacji multimedialnej.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- prezydent Stowarzyszenia Golf Park Mikołów Bogdan Uliasz,
- radna Ewa Chmielorz,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
- burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
- radny Krzysztof Żur,
- dyrektor ŚOB Paweł Kojs.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy
oddziaływania na środowisko utworzonego na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego pola
golfowego.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – podziękowała za omówienie ww. tematów
oraz ogłosiła 10-cio minutową przerwę, po której wznowiła obrady. Poinformowała, że do Rady
Miejskiej Mikołowa wpłynęło:
- sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Gminy Mikołów na lata 2017-2020;
- sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017-2019;
- sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok;
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
za 2018 rok;
- ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Mikołów.
Sprawozdania zostały omówione przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych.
Zadała pytanie, czy jest potrzeba omówienia ww. sprawozdań?
Zgłoszeń nie było.
Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – kolejno przedstawiła:
a) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez:
- Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- Komisję RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w glosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się 1.
Uchwała nr IX/9/2019 została podjęta większością głosów.
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b) projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie 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 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała nr IX/81/2019 została podjęta większością głosów.
c) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie 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 16 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się 4.
Uchwała nr IX/82/2019 została podjęta większością głosów.
d) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez:
- Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0;
- Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek – w imieniu Burmistrza, zaproponował następujące
autopoprawki:
- paragraf 13.1 otrzymuje brzmienie: „Każdy głosujący może głosować tylko jeden raz, udzielając
poparcia maksymalnie: jednemu projektowi z puli projektów dużych oraz jednemu projektowi
z puli projektów małych”;
- paragraf 15.2 otrzymuje brzmienie: „Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały
największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski
dla projektów małych oraz dla projektów dużych. Dla określenia wartości projektów stosuje się
wycenę ostateczną projektów dokonaną przez komórkę właściwą Urzędu. Warunkiem dopuszczenia
projektu do realizacji jest uzyskanie minimum 15 głosów w trakcie głosowania”;
- w paragrafie 15 poprawa numeracji po 5 po kolei 6,7;
- w paragrafie 5 ustęp 6 punkt 3 otrzymuje brzmienie: ”których budżet całkowity przekracza
maksymalną wartość projektu określoną w §6”.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – wyraziła opinię, iż do projektu uchwały powinien być
dołączony wzór formularza oraz regulamin głosowania.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że temat został szczegółowo omówiony
na posiedzeniu Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 6 ds. Społecznych. Wyjaśnił,
że jego zdaniem wzór formularza oraz regulamin można określić w drodze Zarządzenia Burmistrza.
Radca prawny Anna Wierzbica – przychyliła się do stanowiska Zastępcy burmistrza Mateusza
Handla w tym temacie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się – 3.
Uchwała nr IX/83/2019 została podjęta większością głosów.
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e) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu:
za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 1.
Uchwała nr IX/84/2019 została podjęta większością głosów.
f) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu:
za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 3.
Uchwała nr IX/85/2019 została podjęta większością głosów.
g) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Mikołów na lata 2019-2024
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 5, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr IX/86/2019 została podjęta jednogłośnie.
h) projekt uchwały w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty
za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji RM nr 6 ds. Społecznych. Komisja nie zajęła stanowiska i wystąpiła
do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o przygotowanie uzasadnienia do ww. projektu uchwały.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek – w imieniu Burmistrza, zgłosił autopoprawkę: do projektu
uchwały dołączyć uzasadnienie o następującej treści: „Podwyższenie opłaty stałej za wydłużony
czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie spowodowane jest m.in. wzrostem cen
energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości, artykułów gospodarczych, środków
czystości (artykuły niezbędne do utrzymania wysokich standardów jakich wymaga Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna). Nastąpił także wymóg częściowej wymiany wyposażenia oraz
odświeżenia pomieszczeń. Opłata nie była zmieniana od 2011 roku.”
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 2.
Uchwała nr IX/87/2019 została podjęta większością głosów.
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i) projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów
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;
- Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Ponadto Komisja RM nr 6 ds. Społecznych wystąpiła do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem
o doprecyzowanie treści uzasadnienia ww. projektu uchwały.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek – w imieniu Burmistrza Mikołowa, zgłosił następujące
autopoprawki:
- uzasadnienie projektu uchwały otrzymuje brzemiennie: „Uchwała wprowadza dotację celową
z budżetu gminy Mikołów na dofinansowanie do kosztów utrzymania dziecka w żłobkach i klubach
dziecięcych prowadzonych przez podmioty na terenie Mikołowa w celu umożliwienia rodzicom
powrotu na rynek pracy oraz zainicjowania powstania nowych żłobków i klubów dziecięcych”;
- paragraf 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Dotacja celowa z budżetu Gminy Mikołów
przyznawana jest na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Mikołów i spełniają warunki określone
w statucie Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka stanowiącego załącznik do
uchwały nr XXXXIX/746/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie
uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka, wobec których podjęto
decyzję o nieprzyjęciu do Żłobka Miejskiego w Mikołowie z powodu braku miejsc”.
Radna Anna Chrapek-Budacz – zwróciła się z prośbą o odczytanie pisma właściciela Klubu
Malucha Wesołe Misie dot. zróżnicowanych wysokości dofinansowań dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – odczytała treść ww. pisma.
Radna Anna Chrapek-Budacz – odczytała pismo mieszkanki Mikołowa, której dziecko uczęszcza
do klubu dziecięcego. Zaproponowała wystąpić z wnioskiem formalnym, aby gmina Mikołów tak
samo traktowała żłobki, jak i kluby malucha. W związku z powyższym zaproponowała wprowadzić
autopoprawkę w paragrafie 1 uchwały i ustalić kwotę 120 zł na dziecko objęte opieką w klubie
dziecięcym i żłobku, jeżeli dziecko przebywa tam mniej niż 7 godzin oraz 200 zł na dziecko objęte
opieką w klubie dziecięcym i żłobku, jeżeli przebywa tam powyżej 8 godzin.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Anna Chrapek-Budacz,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
- zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz,
- burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego radnej Anny Chrapek-Budacz.
Za przyjęciem głosowało 2 radnych, sprzeciwiło się 13, wstrzymujących się – 5.
Wniosek nie został przyjęty.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwił się 1, wstrzymujących się – 1.
Uchwała nr IX/88/2019 została podjęta większością głosów.
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j) projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
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, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr IX/89/2019 została podjęta jednogłośnie.
k) apel w sprawie wystąpienia do Rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających
na poprawę jakości Powietrza w Polsce
Przewodnicząca Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska Agnieszka Fiola – poinformowała,
że treść apelu została dopracowana na posiedzeniu Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że apele o podobnej treści
z innych gmin regularnie wpływają do Biura Rady Miejskiej Mikołowa.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. apelu.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Apel nr IX/2/2019 został podjęty jednogłośnie.
Do pkt 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
1. Poinformowała, że:
a) wpłynęły odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Mikołowa:
- pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla dot. opracowania analizy zasadności budowy
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 927 z ul. Łączną, Górną i Wojska Polskiego
w Mikołowie;
- pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla dot. remontu nawierzchni drogi ul. Malinowej,
robót porządkowych wzdłuż drogi DK44, nawierzchni drogi przy ul. Piwnej, wycięcia krzewów
przy ul. Chabrowej oraz usunięcia dziur na drogach wewnętrznych os. A. Mickiewicza;
- pismo Zastępcy Burmistrza Iwony Spychały-Długosz dot. przycinki koron drzew wzdłuż
ul. Żwirki i Wigury;
b) wpłynął apel Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia
działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa Drogi Krajowej nr 81 na odcinku
przebiegającym przez dzielnicę Kamionka – przewodniczący Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej Łukasz Ryguła poinformował, że Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej wystąpiła
do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o przygotowanie treści apelu w tej sprawie;
c) regularnie wpływających informacjach okolicznych gmin o podjętych apelach skierowanych do
Rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce;
d) wpłynęło sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018
roku oraz sprawozdanie z działalności samorządu lokalnego w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku – oba sprawozdania zostały omówione
na posiedzeniu Komisji RM nr 6 ds. Społecznych;
e) wpłynęło zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wszczęciu
postępowania nadzorczego wobec uchwały nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta
Mikołów oraz trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
f) wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – zwróciła się z prośbą, aby w czerwcu
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wszystkie komisje Rady Miejskiej Mikołowa przystąpiły do zaopiniowania wykonania budżetu
miasta Mikołowa za 2018 rok;
g) wpłynęła informacja Komisji Wyborczej dla Przeprowadzenia Wyborów Rady Dzielnicy
Kamionka o wynikach wyborów do Rady dzielnicy Kamionka. Wyjaśniła, że zgodnie z zapisami
Statutu dzielnicy Kamionka, jeżeli zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych
wybieranych do rady, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych do Rady Komisja
Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów. Złożyła gratulacje nowej Radzie dzielnicy
Kamionka;
h) wpłynęła analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Mikołów za 2018 rok
– sprawa była przedmiotem obrad Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej;
i) wpłynęło zaproszenie na bezpłatne zajęcia ruchowe na działce społecznościowej na rogu ulic
Nowy Świat i Wodna, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Na Wymyślance
bezpiecznie ćwiczymy – stresy przegonimy i razem z dziećmi się bawimy!”. Zajęcia rozpoczęły się
od poniedziałku 13 maja 2019 roku i będą trwały do końca września;
j) na zaproszenie Dyrektora Olimpiad Specjalnych Dariusza Wosza w dniu 8 maja 2019 roku
uczestniczyła w uroczystym otwarciu XI Śląskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych, który
rozegrano na terenie Golf Park Mikołów;
k) 17 maja 2019 roku upłynął termin zgłoszenia kandydatów na radnych rady Dzielnicy Kamionka
– jak już wspominała wcześniej, wpłynęły zgłoszenia 21 kandydatów a w związku z ordynacją
wyborczą wyborów do rady nie przeprowadza się, a za wybranych uznaje się zarejestrowanych
kandydatów;
l) 18 maja rozpoczęły się Mikołowskie Dni Muzyki i potrwają do 8 czerwca – w imieniu
organizatorów zaprosiła na koncerty odbywające się w ramach tego wydarzenia;
ł) 18 maja 2019 roku uczestniczyła w uroczystościach obchodów 95-lecia OSP w Mokrem,
ponowiła gratulacje z okazji takiego jubileuszu i złożyła podziękowania za bezinteresowną służbę
na rzecz mieszkańców naszego miasta;
m) 19 maja 2019 roku odbyły się miejskie obchody Dnia Strażaka, na których wręczono
odznaczenia dla zasłużonych;
n) w imieniu Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Mikołowie zaprosiła na XL Miejskie
Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się 25 maja 2019 roku w Śmiłowicach przy
ul. Gliwickiej 85.
Do pkt 8
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że przed sesją do Rady
Miejskiej Mikołowa wpłynęło sprawozdanie z realizacji uchwał.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula:
- poinformował, że wszystkie ważne informacje dotyczące miasta zostały zamieszczone
w Informatorze Urzędu Miasta Mikołów;
- zaprosił na Mikołowskie Dni Muzyki.
Do pkt 9
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – złożyła interpelację w sprawie wymiany
oświetlenia przy ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Pokoju do drogi szybkiego ruchu E81.
Radna Grażyna Ostafin – złożyła interpelację dotyczącą działalności miasta Mikołów w obszarze
pomocy społecznej.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – wystąpiła z zapytaniem, kto odpowiada za organizację Jarmarku
Staroci? Czy sprzedawcy są kontrolowani pod kątem posiadania zezwolenia na handel bronią
i bronią kolekcjonerską?
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Do pkt 10
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że wpłynęły odpowiedzi
na interpelacje i wnioski złożone na poprzedniej sesji Rady Miejskiej Mikołowa.
Do pkt 11
Radna Aneta Esnekier – w imieniu Klubu OKS zaprosiła na integracyjną akcję charytatywną,
która odbędzie się 25 maja 2019 roku na boisku na Recie przy ul. Zielonej.
Radny Krzysztof Jakubiec – w związku z trwającym śledztwem w sprawie składowania odpadów
na terenie bazy transportowej przy ul. T. Kościuszki na Kamionce, wystąpił z wnioskiem
o zamontowanie w tym rejonie, na terenie działki gminnej przed przejazdem kolejowym, kamery
monitoringu miejskiego ,która poprawiłaby bezpieczeństwo na placu zabaw, siłowni i przejeździe
kolejowym oraz umożliwiłaby monitorowanie pojazdów, które wjeżdżają i wyjeżdżają z terenu
bazy, gdzie nielegalnie składowane są odpady.
Radna Agnieszka Fiola – w imieniu swoim, sołtysa oraz Rady Sołeckiej Bujakowa zaprosiła na
uroczyste obchody Dnia Dziecka.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji oraz wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Rady
Miejskiej podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie sesji.
Posiedzenie zakończono o godz. 1950.
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
Protokołowały:
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Mikołowa
(Monika Graca-Kierzkowska)
(Katarzyna Syryjczyk-Słomska)
(Katarzyna Pustułka)
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