PROTOKÓŁ NR VII/7/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku,
która odbyła się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 17-tej
Obecnych 21 radnych.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Temat wiodący:
- przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania
obchodów 800-lecia Mikołowa,
- przedstawienie etapu procedury ustanowienia herbu Mikołowa.
5. 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 (5.000 zł);
d) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020;
e) zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023;
f) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych
o uprawnienia szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy
Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu
i sposobu rozliczenia ich wykorzystania;
g) zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych;
h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mikołów w 2019 r.;
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych przy ul. Elsnera – teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – teren nr 2, przy ul. Młyńskiej –
teren nr 3 w Mikołowie.
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.
Do punktu 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska przywitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie. Otworzyła sesję i stwierdziła prawomocność obrad.
Do punktu 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła porządek obrad, do którego
zaproponowano następujące zmiany:
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował:
- wnieść do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr V/56/2019 RM Mikołowa z dnia
05.02.2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Mikołów, określonego jako Gniotek – druk j);
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- zdjąć z porządku obrad projekt uchwały na druku c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł).
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska zaproponowała:
- zmianę polegającą na dodaniu po punkcie 2 punktu dot. pożegnania odchodzącej na emeryturę
p. Elżbiety Muszyńskiej, wieloletniego dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich –
później Centrum Usług Wspólnych – kolejne punkty zostały przenumerowane;
- wnieść do porządku obrad projekt apelu w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej – druk k).
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 punktu 3
Podziękowania za wieloletnią pracę oraz życzenia wszelkiej pomyślności p. Elżbiecie Muszyńskiej,
w imieniu radnych, złożyła przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk – Słomska oraz
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Do punktu 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła protokoły z sesji nr 5/2019
oraz 6/2019. Poinformowała, iż do protokołów nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokoły przyjęto przez aklamację.
Do punktu 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska zaproponowała omówienie tematu przez
Annę Olszynkę Kierownika Biura Promocji. Temat omówiony był na posiedzeniu Komisji nr 7 ds.
Kultury, Sportu, Informacji i Promocji.
Kierownik Biura Promocji Anna Olszynka krótko przedstawiła dotychczasowe działania podjęte
przez komitet ds. organizacji obchodów 800-lecia Mikołowa. Zaprezentowała projekt herbu.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, iż Komisja nr 7 ds.
Kultury, Sportu, Informacji i Promocji zawnioskowała do Burmistrza o powołanie oficjalnego
komitetu w celu opracowania harmonogramu działań, oszacowania kosztów oraz opracowania
wstępnych planów obchodów jubileuszu. Odnośnie działań na rzecz procedury ustanowienia herbu
Mikołowa Radę Miejską Mikołowa przed Komisją Heraldyczną reprezentować będzie
wiceprzewodniczący Michał Rupik oraz przewodnicząca Komisji nr 1 ds. Samorządu Aneta
Esnekier.
Radna Stanisława Hajduk – Bies zaapelowała, aby trwałym śladem jubileuszu 800-lecia
Mikołowa było wybudowanie jakiegoś obiektu użyteczności publicznej.
Do punktu 6
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 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
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- nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 2 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 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska – Gdaniec, w imieniu Burmistrza, zaproponowała naniesienie
poprawek w załączniku nr 1 w poz. 8 w § 90095 oraz w konsekwencji w poz. 1 w ogólnym
podsumowaniu zmian – wg załączonego wydruku, który radni otrzymali.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały, wraz z poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących -1.
Uchwała nr VII/58/2019 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 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących -1.
Uchwała nr VII/59/2019 została podjęta większością głosów.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł);
Zdjęta z porządku obrad.
d) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Radna Aneta Esnekier poruszyła kwestię braku wskazania wieku, od którego mieszkaniec może
brać udział w głosowaniu w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- zastępca Burmistrza Mateusz Handel,
- radny Krzysztof Żur,
- radca prawny Anna Wierzbica,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- Burmistrz Stanisław Piechula,
- przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk – Słomska.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza Miasta, zaproponował naniesienie
poprawki polegającej na wykreśleniu ust.12 w § 10, którego treść znajduje się już w ust. 7.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących - 5.
Uchwała nr VII/60/2019 została podjęta większością głosów.
e) zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
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.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr V/61/2019 została podjęta jednogłośnie.
f) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych
o uprawnienia szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na
terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania;
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 V/62/2019 została podjęta jednogłośnie.
g) zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych
w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1;
- w sprawie wpłynęło pismo logopedów, psychologów i pedagogów mikołowskich szkół, jako
sprzeciw wobec zwiększeniu wymiaru, które odczytała.
Naczelnik Wydziału Oświaty Jarosława Bizoń omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- radny Jarosław Sworzeń,
- naczelnik Wydziału Oświaty Jarosława Bizoń,
- przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
- Aneta Esnekier.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw 2, wstrzymujących - 9.
Uchwała nr VII/63/2019 została podjęta większością głosów.
h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mikołów w 2019 r.;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 3 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 V/64/2019 została podjęta jednogłośnie.
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i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych przy ul. Elsnera – teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – teren nr 2, przy
ul. Młyńskiej – teren 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 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących - 1.
Uchwała nr VII/65/2019 została podjęta większością głosów.
j) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr
V/56/2019 RM Mikołowa z dnia 05.02.2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
przedstawiony na posiedzeniu Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- wiceprzewodniczący Michał Rupik,
- radca prawny Anna Wierzbica,
- radny Jarosław Sworzeń.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 1, wstrzymujących - 4.
Uchwała nr VII/66/2019 została podjęta większością głosów.
k) apel w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt apelu został
przygotowany zgodnie z wnioskami Komisji Nr 6 ds. Społecznych oraz Komisji Nr 2 ds. Budżetu –
odczytała uzasadnienie wniosków Komisji.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- radny Krzysztof Żur,
- przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk – Słomska.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu apelu.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących - 2.
Apel został przyjęty większością głosów.
Do punktu 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
1) wpłynęła informacja od Rady Miasta Rybnika o podjęciu uchwały w sprawie podjęcia przez
Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce – sprawa
będzie omówiona na najbliższym posiedzeniu Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska.
2) wpłynęło oświadczenie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości o rezygnacji z reprezentowania
klubu przez swojego przedstawiciela w kolegium redakcyjnym Gazety Mikołowskiej ze względu na
decyzję Burmistrza dotycząca wydawania bezpłatnej i w zwiększonym
nakładzie Gazety
Mikołowskiej;
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3) do Burmistrza wpłynęło pismo rodziców dzieci z Przedszkola 11 w sprawie tymczasowego, na
czas remontu przedszkola, przeniesienia grupy dzieci do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 –
pismo będzie skierowane do Komisji Nr 6. Poprosiła radnych o zapoznanie się z pismem,
a Burmistrza o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie na posiedzeniu Komisji Nr 6;
4) w okresie od 25.02. do 7.03. odbyły się zebrania wiejskie, podczas których wybierano sołtysów
oraz rady sołeckie na nową kadencję:
- w Śmiłowicach sołtysem ponownie został wybrany Józef Świerczyna,
- w Bujakowie sołtysem ponownie został wybrany Andrzej Sobota,
- w Borowej Wsi sołtysem ponownie został wybrany Kazimierz Pruszydło,
- w Mokrem nowym sołtysem został wybrany Sławomir Fudala,
- w Paniowach nowym sołtysem został wybrany Jan Gaura;
5) w dniu 8 marca br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ustalono termin wyborów do
Rady Dzielnicy Kamionka, które odbędą się 12 maja br.
6) w dniu 15 marca br., wspólnie z przewodniczącą Komisji nr 6 ds. Społecznych, uczestniczyła
w inauguracji jubileuszowej XX edycji Młodzieżowej Szkoły Liderów;
7) w dniach 18-19 marca br., wraz Burmistrzem Stanisławem Piechulą oraz wiceburmistrzem
Mateuszem Handlem, uczestniczyła w konferencji włodarzy gmin powiatu mikołowskiego, podczas
której odbyły się wykłady oraz panele dyskusyjne na tematy dotyczące: skutków dla gmin zmian
prawa wodnego, transportu zbiorowego na obszarze metropolitarnym, stanu bezpieczeństwa
w powiecie mikołowskim, systemu informacji przestrzennej GIS, dróg powiatowych, gospodarki
odpadami, przygotowań do obchodów jubileuszu 20-lecia powstania powiatu mikołowskiego.
Do punktu 8
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula:
- przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał;
- poinformował, iż wszystkie ważne wydarzenia zamieszczone są w Informatorze Urzędu Miasta
Mikołowa;
- zaprosił do udziału w akcji sadzenia drzew w Śląskim Ogrodzie Botanicznym z okazji Dnia
Leśnika i Drzewiarza w dniu 5 kwietnia br.;
- zaprosił radnych do udziału w spotkaniu z okazji wizytacji kanonicznej w Bazylice w dniu
5 kwietnia br. – zaproszenia od Ks. Proboszcza będą radnym przesłane.
Do punktu 9
Radna Aneta Esnekier w dniu 11.03.2019 r. złożyła interpelację w sprawie infrastruktury
rowerowej w Mikołowie, którą omówiła na sesji.
Radni Krzysztof Żur oraz Andrzej Sukiennik złożyli interpelację w sprawie zabudowy świetlnej
sygnalizacji prędkości na DK 44, która odczytał radny K. Żur.
Do punktu 10
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że wpłynęły odpowiedzi:
- na interpelację złożoną na sesji w dniu 22.01.2019 r. przez radnego Michała Rupika,
- na wniosek radnej Stanisławy Hajduk – Bies złożony na sesji w dniu 5.02.br.,
- na wniosek radnego Sylwestra Czarnoty Bies złożony na sesji w dniu 22.01.br.,
Do punktu 11
Radny Łukasz Ryguła podziękował Burmistrzowi oraz Kierownikowi Wydziału Promocji za
wsparcie akcji sprzątania wokół cmentarza.
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Radna Ewa Chmielorz zwróciła się do Burmistrza z prośbą o ponowienie pisma do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w sprawie opracowania koncepcji zainstalowania koncepcji sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Woj. Polskiego, Łącznej i Górnej.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska zwróciła się do Burmistrza z prośbą
o udzielenie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną wnioski dotyczące oświetlenia
ul. Rybnickiej.
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. 1820.
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:
(Grażyna Kozicka)

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(Monika Graca – Kierzkowska)
(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)
(Katarzyna Pustułka)
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