PROTOKÓŁ NR XIII/13/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 września 2019 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 protokołu z sesji nr XII/12/2019.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;
d) zmiany granic aglomeracji Mikołów;
e) nadania nazwy ul. Sokola drodze wewnętrznej w Mikołowie;
f) uchylenia uchwały nr XXXI/289/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 sierpnia 1996 roku
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta;
g) wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa;
h) nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa.
5. Informacje Przewodniczącego 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 przywitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie. Otworzyła sesję i stwierdziła prawomocność obrad.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Urszuli Tajstry, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
Mikołowa w kadencji 1990-1994 oraz wieloletniej nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 1.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła porządek obrad, do którego
zaproponowała wprowadzić zmianę polegającą na dodaniu punktu: „Przyjęcie informacji
o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku” przed punktem:
„Podjęcie uchwał w sprawie”.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek w imieniu Burmistrza Mikołowa zaproponował zmianę
porządku obrad poprzez wniesienie projektów uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – druk b),
- w sprawie przyjęcia od Powiatu Mikołowskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej – druk j).
Ponadto zaproponował dodanie punktu: „Przyjęcie raportu z realizacji zapisów Programu Ochrony
Środowiska za lata 2017-2018” przed punktem: „Podjęcie uchwał w sprawie”.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła protokół z poprzedniej sesji
nr XII/12/2019, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że informacja o przebiegu
wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku była przedmiotem obrad:
- Komisji RM nr 1 ds. Społecznych,
- Komisji RM nr 2 ds. Budżetu,
- Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
- Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
- Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
- Komisji RM nr 6 ds. Społecznych,
- Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
- Komisji RM nr 8 Rewizyjnej.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały ww. sprawozdanie, bez uwag.
Odczytała uchwałę nr 4200/III/174/2019 z dnia 11 września 2019 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza
Mikołowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz poinformowała,
że do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęła odpowiedź na zapytanie radnej Grażyny Ostafin
dot. wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. sprawozdania.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz
informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku
została przyjęta większością głosów.
Do pkt 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że raport z realizacji
zapisów Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2018 był omówiony na posiedzeniu Komisji
RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska i został przyjęty bez uwag.
Dyskusji, ani uwag nie było.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. raportu.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Raport z realizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska kolejno przedstawiła projekty uchwał
na drukach:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1,
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
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Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Uchwała nr XIII/124/2019 została podjęta większością głosów.
b) zmian w budżecie na 2019 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 3, przeciw 0,
wstrzymujących się 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Uchwała nr XIII/125/2019 została podjęta większością głosów.
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w glosowaniu: za 3, przeciw 0,
wstrzymujących się 1.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska-Gdaniec omówiła temat.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Uchwała nr XIII/126/2019 została podjęta większością głosów.
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje RM:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIII/127/2019 została podjęta jednogłośnie.
e) zmiany granic aglomeracji Mikołów;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w glosowaniu: za 5,
przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIII/128/2019 została podjęta jednogłośnie.
f) nadania nazwy ul. Sokola drodze wewnętrznej w Mikołowie;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIII/129/2019 została podjęta jednogłośnie.
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g) uchylenia uchwały nr XXXI/289/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 sierpnia 1996
roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwróciła się z prośbą o dołączenie
uzasadnienia do ww. projektu uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
został pozytywnie zaopiniowany przez komisje RM:
-nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 7 , przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Radna Stanisława Hajduk-Bies zadała pytanie, czy proceduralnie nie byłoby właściwe
reaktywowanie Młodzieżowej Rady Miasta skoro ona już istniała?
Radca prawny Anna Wierzbica udzieliła odpowiedzi, że nie ma takiej możliwości ze względu
na to, iż uchwała która będzie uchylona została podjęta przed wejściem w życie przepisu art. 5 b
ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi podstawę prawną do utworzenia Młodzieżowej
Rady Gminy w obowiązującym stanie prawnym.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIII/130/2019 została podjęta jednogłośnie.
h) wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwróciła się z prośbą o dołączenie
uzasadnienia do ww. projektu uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
został pozytywnie zaopiniowany przez komisje RM:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIII/131/2019 została podjęta jednogłośnie.
i) nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwróciła się z prośbą o dołączenie
uzasadnienia do ww. projektu uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez komisje RM nr 6 ds. Społecznych oraz nr 1 ds. Samorządu wraz ze
zgłoszonymi na posiedzeniach komisji poprawkami:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIII/132/2019 została podjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska oddała głos przedstawicielom mikołowskiej
młodzieży.
j) przyjęcia od Powiatu Mikołowskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że ww. projekt uchwały
został przygotowany na wniosek Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji.
Wyjaśniła, że z inicjatywą zawarcia porozumienia wystąpiło Starostwo Powiatu Mikołowskiego,
poprosiła o zabranie głosu radną Rady Powiatu Mikołowskiego Grażynę Nazar.
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Radna Rady Powiatu Mikołowskiego Grażyna Nazar omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja, w której glos zabrali:
- radna Rady Powiatu Mikołowskiego Grażyna Nazar,
- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie Bożena Holeczek,
- wiceprzewodniczący RM Michał Rupik,
- radna Stanisława Hajduk-Bies,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
- burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XIII/133/2019 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że:
- tematem wiodącym dzisiejszej sesji RM miał być system ciepłowniczy w Mikołowie, jednak
w związku z pismem prezesa Zarządu ZIM temat został przesunięty na listopadową sesję RM;
- wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego przez Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach wobec uchwały Nr XII/118/2019 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów;
- wpłynął projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku;
- wpłynęło pismo Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia łaziska Tomasza Susa w sprawie wykorzystania
ciepła systemowego z TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska, w związku
z tym, iż sprawa ta jest związana z systemem ciepłowniczym w Mikołowie temat zostanie
omówiony na listopadowym posiedzeniu sesji RM;
- wpłynęło pismo Przewodniczącej Rady Powiatu Mikołowskiego Barbary Pepke dot. informacji
o podjętym apelu w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie nielegalnego
wwożenia odpadów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: wprowadzenie surowej polityki karnej,
obejmującej także konfiskatę mienia w stosunku do osób nielegalnie gospodarujących odpadami,
a także zapewnienia prawidłowego finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie skutecznego usuwania odpadów;
- wpłynęła skarga na kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, która została
skierowana do Komisji RM nr 9 – Skarg, Wniosków i Petycji;
- wczoraj odbyła się sesja wyjazdowa jubileuszowej XX Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły
Liderów do Parlamentu RP wraz z debatą na temat profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, Radę
Miejską Mikołowa reprezentowała radna Aneta Esnekier;
- w dniu dzisiejszym Hufiec Ziemi Mikołowskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 zorganizowali
uroczystości upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz pomordowanych
na Groniach; Radę Miejską Mikołowa reprezentował wiceprzewodniczący RM Remigiusz Kuś.
Podziękowała sołtysom oraz przewodniczącemu Zarządu wraz z przewodniczącą Rady Dzielnicy
Kamionka za zorganizowanie festynów oraz dożynek sołeckich.
Do pkt 8
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał oraz
poinformował, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów został opublikowany
miesięczny informator, poprosił o zapoznanie się z jego treścią.
Do pkt 9
Interpelacji, ani zapytań nie złożono.
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Do pkt 10
Brak.
Do pkt 11
Radna Grażyna Ostafin nawiązała do ostatniej sesji nadzwyczajnej i złożyła wyjaśnienie, iż jej
uwagi dotyczące uchwalenia przyznania środków finansowych na zakup witaczy zostały źle
zinterpretowane przez zastępcę burmistrza Mateusza Handla. Wyraziła obawę, iż środki na zakup
witaczy mogą zostać wykorzystane w nadchodzącej kampanii wyborczej. Stwierdziła,
że roztropność nakazywałaby, aby zaczekać ze zleceniem wykonania tych tablic, a uchwały w tej
sprawie także powinny zostać podjęte w późniejszym terminie, po zaopiniowaniu przez
odpowiednie komisje Rady Miejskiej. Szczegółowo przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie.
Ponadto przypomniała, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji RM nr 2 ds. Budżetu zadała
pytanie, na jakim etapie jest realizacja projektu witaczy, które mają stanąć na granicach miasta,
otrzymała odpowiedź, iż projekt jest w trakcie realizacji. W związku z powyższym zadała
następujące pytania:
- czy został ogłoszony przetarg na wykonanie tego projektu?
- jaki podmiot go wykonuje?
Wspomniała o doniesieniach publicznych mediów o wykorzystywaniu publicznych pieniędzy
do „hejtu”. Wyraziła nadzieję, iż w naszym mieście nie ma i nie będzie tego typu procedur.
Poruszyła również temat braku ponad 1 mln złotych w kasie zapomogowo-pożyczkowej
pracowników mikołowskiej oświaty. Zadała następujące pytania:
- jak długo istnieje Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie?
- kto przed powstaniem CUW-u rozliczał kasę tę zapomogowo-pożyczkową?
- dlaczego w momencie powstawania CUW-u, kiedy przejmowano stan istniejący nie wykazano
braków w kasie?
Zastępca burmistrza Mateusz Handel odniósł się do wypowiedzi radnej Grażyny Ostafin.
Poinformował, że nie jest sobie w stanie wyobrazić w jaki sposób 6 metrowy sześcian z napisem
„Witamy w Mikołowie” mógłby zostać wykorzystany w kampanii wyborczej. Zwrócił się z prośbą
o doprecyzowanie tego zarzutu, ponieważ idąc tym torem myślenia każda realizowana inwestycja
mogłaby zostać wykorzystana w kampanii wyborczej. Wyraził również niezrozumienie
twierdzenia, iż środki uchwalone na dany cel mogłyby zostać wykorzystane na coś innego. Poruszył
temat podejmowanych inwestycji, wyjaśnił, że wszystkie tego
typu zadania
są wieloetapowe i trwają długi czas. Szczegółowo omówił temat.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, że od wielu lat zarówno w CUW-ie,
jak i Urzędzie Miasta funkcjonują pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których zarządy
i komisje rewizyjne wybierane są przez walne zebrania pracowników. Wyjaśnił, że ani burmistrz,
ani dyrektor CUW nie mają żadnych uprawnień kontrolnych czy nadzorczych. W związku
z powyższym, jeżeli pani radna życzy sobie jakiś szczegółowych wyjaśnień w tym temacie powinna
się zwrócić bezpośrednio do zarządu kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników szkół,
przedszkoli, CUW-u i Dziennego Domu Pomocy. Sprawa aktualnie badana jest w prokuraturze.
Radna Aneta Esnekier zadała pytanie, na jakim etapie jest realizacja inwestycji drogowej
przy ul. Zielonej?
Zastępca burmistrza Mateusz Handel poinformował, że ta inwestycja realizowana jest
w systemie zaprojektuj-wybuduj. Wiąże się to z tym, iż w pierwszej kolejności po wybraniu
wykonawcy musi zostać przeprowadzony etap projektowania, który wiąże się z pozyskiwaniem
różnego rodzaju zezwoleń. Wczoraj otrzymał informację, że 26 września firma wchodzi na teren
budowy i przystępuje do realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji
to 31 październik 2019 r., z otrzymanych wczoraj informacji wynika, że termin ten jest
niezagrożony. Nawiązał do tematu pozostałych dróg na Recie: Jasna, Brzozowa, Reta.

6

Radna Ewa Chmielorz poinformowała, że na skrzyżowaniu ulic Górnej, Łącznej i Wojska
Polskiego doszło do kolejnego wypadku drogowego, w związku z czym zwróciła się z prośbą
o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i podjęcie działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa w tym rejonie.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel odniósł się do wypowiedzi radnej Ewy Chmielorz.
Radny Łukasz Ryguła poinformował, że jedną z propozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby
poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie była zmiana organizacji ruchu poprzez zmianę
pierwszeństwa przejazdu.
Radna Stanisława Hajduk-Bies zadała pytanie, czym spowodowane jest wprowadzenie zakazu
zatrzymywania się przy ul. Okrzei w rejonie apteki i szkoły językowej?
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. 1700.
Na tym protokół zakończono.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z sesji Rady Miejskiej Mikołowa
dołącza się nagranie z przebiegu obrad. Nagranie znajduje się również na stronie internetowej
urzędu: sesja.mikolow.eu
Obsługa sesji:

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Grażyna Kozicka
Monika Graca – Kierzkowska

Katarzyna Syryjczyk-Słomska
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