PROTOKÓŁ NR IV/4/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 roku,
która odbyła się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 16-tej
Obecnych 20 radnych.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
6. Przyjęcie planu pracy Rady i komisji Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Temat wiodący – gospodarka odpadami.
8. 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 (45.000 zł);
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (79.420 zł);
e) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Mikołów i wysokości
stawki procentowej bonifikaty;
g) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów;
h) zmiany uchwały nr XXI/500/2016 RM Mikołowa z dnia 30.08.2016 w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
i nadania jej statutu;
i) zarządzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich;
j) zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamionka.
9. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy.
Do punktu 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska przywitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie. Otworzyła sesję i stwierdziła prawomocność obrad.
Minutą ciszy uczczono zmarłego tragicznie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska odczytała list
kondolencyjny wystosowany do mieszkańców Gdańska i do rodziny tragicznie zmarłego.
Do punktu 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła porządek obrad, do którego
zaproponowała następujące zmiany:
- jako punkt trzeci: wystąpienie Starosty Mikołowskiego. Przywitała Starostę Mikołowskiego
Mirosława Dużego oraz członków Zarządu Powiatu Mikołowskiego p. Janinę Szołysek oraz
p. Grażynę Nazar,
- jako punkt czwarty: pożegnanie odchodzącej na emeryturę p. Grażynę Moczko, wieloletniego
Dyrektora Żłobka Miejskiego,
- kolejne punkty przenumerować,
- zdjąć z porządku obrad projekt uchwały na druku j) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady
dzielnicy Kamionka.
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Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował wymienić projekt
uchwały na druku g) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Mikołów (druk rejestrowy 5/2019), na przekazany radnym projekt o tym samych tytule
z numerem rejestrowym 11/2019.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3
Starosta Mikołowski Mirosław Duży przywitał wszystkich obecnych, pogratulował Burmistrzowi
oraz radnym wyboru. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę Powiatu, jako jednostki samorządowej
z gminami, w tym z władzami Gminy Mikołów. Wyraził nadzieję, że współpraca będzie odbywała
się ponad podziałami politycznymi dla dobra mieszkańców. Poruszył kwestie;
- zbliżającego się jubileuszu powstania Powiatu Mikołowskiego, którego obchody zaplanowano na
wrzesień br.,
- dochodów i wydatków gmin powiatu oraz powiatu mikołowskiego,
- działalności i problemów kadrowych szpitali mikołowskich w świetle planowanej reformy służby
zdrowia,
- potrzeb na modernizacje placówek oświatowych ponadpodstawowych w związku z koniecznością
przyjęcia zdwojonej liczby uczniów w wyniku reformy systemu oświaty,
- konieczności wspólnego międzygminnego porozumienia w ustaleniu kryteriów podziału środków
na remonty dróg powiatowych w poszczególnych gminach,
- wspólnych działań, w tym wydatków na: promocję powiatu, realizację projektu SilesiaNet,
monitoring, współpracę straży miejskich, ochronę środowiska.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska podziękowała przybyłym
przedstawicielom Powiatu Mikołowskiego i również wyraziła nadzieję dobrej współpracy.
Do punktu 4
Podziękowania za wieloletnią pracę oraz życzenia wszelkiej pomyślności p. Grażynie Moczko
złożyła przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk – Słomska, Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula oraz pracownicy Żłobka Miejskiego.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska ogłosiła 5 minut przerwy, po której
wznowiła obrady.
Do punktu 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła protokół z poprzedniej sesji.
Poinformowała, iż do protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół przyjęto przez aklamację.
Do punktu 6
Radna Stanisława Hajduk – Bies:
- odniosła się do dyskusji z ostatniej sesji, dotyczącej składanych przez radnych interpelacji.
Odczytała definicję interpelacji,
- złożyła, w imieniu Klubu radnych PIS, interpelację w sprawie podjętej przez Burmistrza decyzji
o zwiększeniu nakładu i dostarczaniu darmowej Gazety Mikołowskiej do skrzynek pocztowych
mieszkańców.
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Radny Michał Rupik złożył interpelację w sprawie zakłócania ciszy nocnej mieszkańcom
os. Kochanowskiego 4.
Radny Sylwester Czarnota
ul. Mickiewicza 13.

złożył interpelację w sprawie remontu dachu budynku przy

Do punktu 7
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula odnosząc się do dyskusji na temat definicji interpelacji,
poinformował, że będzie udzielał odpowiedzi na interpelacje zawierające pytania.
Radna Stanisława Hajduk – Bies poinformowała, iż zgodnie z prawem administracyjnym na
każdą interpelację należy odpowiedzieć.
Do punktu 8
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła projekt planu pracy Rady
Miejskiej Mikołowa, do którego zaproponowała korektę polegającą na dopisaniu do czerwcowej
sesji tematu: Raport o stanie Gminy oraz debata na ten temat.
Plany pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej Mikołowa odczytali kolejno:
- Aneta Esnekier przewodnicząca Komisji nr 1 ds. Samorządu,
- Katarzyna Głośna przewodnicząca Komisji nr 2 ds. Budżetu
- Łukasz Ryguła przewodniczący Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
- Jarosław Sworzeń przewodniczący Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
- Agnieszka Fiola przewodnicząca Komisji nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
- Ewelina Kukla przewodnicząca Komisji nr 6 ds. Społecznych,
- Mateusz Bies przewodniczący Komisji nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
- Krzysztof Żur przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej,
- Andrzej Sukiennik przewodniczący Komisji nr 10 ds. Szkód Górniczych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem przedstawionych planów pracy.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Plany pracy rady i komisji Rady Miejskiej Mikołowa zostały przyjęte jednogłośnie.
Do punktu 9
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła informację Burmistrza
dotyczącą gospodarowania odpadami na terenie gminy Mikołów. Temat omówiony był na
posiedzeniu Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
Dyskusji nie było.
Informację przyjęto bez uwag.
Do punktu 10
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji w głosowaniu: za 8 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących -1.
Uchwała nr IV/36/2019 została podjęta większością głosów.
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
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 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących -1.
Uchwała nr IV/37/2019 została podjęta większością głosów.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (45.000 zł);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3 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 IV/38/2019 została podjęta jednogłośnie.
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (79.420 zł);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3 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 IV/39/2019 została podjęta jednogłośnie.
e) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 7
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Do projektu uchwały dołączony jest protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych, z którego wynika, że terminie przeznaczonym
na konsultacje nie wpłynęły żadne opinie, wnioski, ani uwagi na temat przedmiotu konsultacji.
Radna Stanisława Hajduk – Bies poruszyła kwestię zbyt krótkiego terminu konsultacji oraz
zadała pytanie o wielkość wzrostu stawek.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- zastępca Burmistrza Mateusz Handel,
- radna Aneta Esnekier,
- radny Krzysztof Żur,
- naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Jolanta Cynar.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących -2.
Uchwała nr IV/40/2019 została podjęta większością głosów.
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f) warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Mikołów
i wysokości stawki procentowej bonifikaty;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6 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 IV/41/2019 została podjęta jednogłośnie.
g) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Mikołów (nr rejestrowy 11/2019) ;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały
o numerze rejestrowym 5/2019 był omawiany na posiedzeniu Komisji nr 6 ds. Społecznych.
Komisja projektu nie zaopiniowała – wystąpiła do Burmistrza z wnioskami o:
1) rozgraniczenie 2 kryterium na;
- 30 punktów gdy cała rodzina rozlicza podatek dochodowy w Mikołowie,
- 15 punktów gdy jedno z rodziców/opiekunów rozlicza podatek dochodowy w Mikołowie;
2) zmianę na 10 punktów kryterium nr 3;
3) usunięcie kryterium nr 5.
Procedowany projekt (nr rejestrowy 11/2019) uwzględnia wnioski Komisji nr 6 ds. Społecznych.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Ewa Chmielorz,
- radny Krzysztof Jakubiec,
- zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr IV/42/2019 została podjęta jednogłośnie.
h) zmiany uchwały nr XXI/500/2016 RM Mikołowa z dnia 30.08.2016 w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
i nadania jej statutu;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 4 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 2.
Radna Stanisława Hajduk – Bies zadała pytanie, czy zmiany w strukturach Urzędu i CUW
poprzez utworzenie Wydziału Oświaty będzie wiązało się ze zwiększeniem ilości etatów?
Burmistrz Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że obecnie nie przewiduje się zwiększenia
etatów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących -2.
Uchwała nr IV/43/2019 została podjęta większością głosów.
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i) zarządzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr IV/44/2019 została podjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przypomniała, że projekt uchwały na
druku j) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamionka został zdjęty z porządku
obrad.
Do punktu 11
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że do Rady Miejskiej
wpłynęły:
- pismo Burmistrza dot. informacji o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach o naliczeniu
opłat planistycznych, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Mikołów, wynikającej
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – opinia pozytywna;
- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaskarżonej przez Wojewodę uchwały RM
nr XXXIV/673/2017 w sprawie nazwy osiedla (Piłsudskiego). Sąd stwierdził nieważność § 4
zaskarżonej uchwały dot. publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego –
w pozostałym zakresie skargę oddalił;
- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały RM nr II/18/2018 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku
w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – stwierdzenie
nieważności w części dot. § 1 ust. 1;
- pismo p.p. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale RM nr XXXIX/746/2018 w części
§ 8.1. pkt 3) dot. możliwości korzystania ze Żłobka dzieci rodziców, którzy nie przebywają na
urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych. Sprawa będzie jeszcze omawiana na
posiedzeniu Komisji nr 6 ds. Społecznych;
- pismo Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw dot. prośby
o rozpropagowanie informacji o możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń
Wiejskich;
- petycja mieszkańca Mikołowa o nadanie nazwy nowo wybudowanej ulicy mianem Rycerzy Jedi –
zaproponowała przekazanie petycji do Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska ogłosiła 5 minut przerwy, po której
wznowiła obrady. Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem skierowania petycji do Komisji Nr 9
Skarg, Wniosków i Petycji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała że:
- wszyscy radni swoje pierwsze oświadczenia majątkowe złożyli w ustawowym terminie;
- po grudniowej sesji w mikołowskich instytucjach, organizacjach i stowarzyszeniach odbyło się
wiele spotkań świąteczno-noworocznych, w których uczestniczyli przedstawiciele Rady Miejskiej;
- w dniach 12-13 stycznia reprezentowała Radę Miejską podczas wizyty partnerskiej w mieście
partnerskim Sainte-Genevive des-Bois we Francji. Wizyta miała na celu odnowienie i zacieśnienie
wzajemnych kontaktów oraz wypracowanie nowych kierunków wzajemnej współpracy;
- 16.01. br. Uczestniczyła w szkoleniu dla przewodniczących rad gmin i powiatów nt. ustroju
i organizacji samorządu gminnego w kontekście najnowszych zmian w przepisach ustrojowych;
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- w związku z tragicznym wydarzeniem w Gdańsku, w sobotę 19.01. br. o godz. 18:00 w Bazylice
św. Wojciecha odbyła się msza św. ku jedności, w intencji ojczyzny. Po mszy św. mieszkańcy
Mikołowa w ciszy i zadumie przemaszerowali na mikołowski rynek manifestując jedność
i solidarność. Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Podziękowała wszystkim którzy zaangażowali się w ten manifest;
- 21.01.br. uczestniczyła w spotkaniu przewodniczących organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej na którym
omawiane były zagadnienia dot. budżetu, zaciągania zobowiązań, funduszu sołeckiego itp.;
- od następnej sesji posiedzenia będą odbywać się o godz. 17-tej;
- 24.01.br. o godz. 17:00 odbędzie się szkolenie dla radnych w tematyce planowania
i zagospodarowania przestrzennego. Poprosiła wszystkich o obecność.
Do punktu 12
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula:
- przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał,
- poinformował, iż jak zwykle wszystkie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w okresie
międzysesyjnym znajdują się w comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta, zamieszczonym
w BIP,
- poinformował, iż u Starosty Mikołowskiego spotkali się wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu,
na którym dyskutowano o podziale środków na drogi powiatowe w poszczególnych gminach oraz,
że zaplanowane są takie spotkania w ramach współpracy ze starostwem, o czym będzie radnych na
bieżąco informował.
Do punktu 13
Radna Aneta Esnekier poinformowała, iż w najbliższy czwartek w Łaziskach Górnych, a w piątek
w Mikołowie odbędzie się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z mieszkańcami. Zachęciła
wszystkich do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
Radny Sylwester Czarnota podziękował Burmistrzowi za wymianę szyb w budynku przy
ul. Stolarskiej 20.
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. 17 50.
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
(Grażyna Kozicka)
Rady Miejskiej
(Monika Graca – Kierzkowska)
(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)
(Katarzyna Pustułka)
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