PROTOKÓŁ NR VIII/8/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się w dniu 16 kwietnia 2019 roku,
w budynku Urzędu Miasta 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. Temat wiodący – oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez
placówki przedszkolne i opiekuńcze, w tym placówki niepubliczne, prowadzące działalność na
terenie miasta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia załącznika nr 1 do Uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019
r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok i wprowadzenia skorygowanego załącznika nr 1 Uchwały
nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok
2019;
b) zmian w budżecie na 2019 rok;
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł);
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (2.880 zł);
f) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
g) przeznaczenia do zbycia nieruchomości – Rynek 13;
h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja;
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ul. Spółdzielczej;
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie;
k) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
warunków i sposobu ich przyznawania;
l) wsparcia apelu Starosty oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mikołowskiego;
m) zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka
będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów;
n) skargi na Burmistrza Miasta Mikołowa;
o) skargi na Burmistrza Miasta Mikołowa.
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:
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Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował zdjąć z porządku obrad
projekt uchwały na druku l) w sprawie wsparcia apelu Starosty oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Mikołowskiego.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, wraz z zaproponowaną zmianą.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 1, wstrzymujących się nie było.
Jedna osoba nie oddała głosu.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do punktu 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła protokół nr VII/7/2019 z sesji
Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się w dniu 19 marca 2019 r. Poinformowała, iż do protokołu
nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół przyjęto przez aklamację.
Do punktu 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska:
1) poinformowała, iż wpłynęły:
- sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie z działalności za 2018 rok oraz za I kwartał
2019 roku,
- sprawozdanie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Mikołowa z działalności od 1.02.2019 r.,
- sprawozdanie Żłobka Miejskiego im. T. Więcka w Mikołowie za 2018 rok.
Sprawozdania były omówione przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych.
2) zapytała, czy jest potrzeba omówienia sprawozdań?
Zgłoszeń nie było.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poprosił Burmistrza o omówienie przebiegu
strajku nauczycieli miłkowskich szkół. Zapytał, czy w związku z tym, że z powodu strajku nie
odbywają się również zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektów unijnych, przewidywane
są z tego tytułu jakieś kary dla gminy?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował m.in. iż:
- pomimo strajków zaplanowane egzaminy odbyły się dzięki wsparciu m.in. pracowników
samorządowych oraz duchownych posiadających wykształcenie pedagogiczne i że prawdopodobnie
wszystkie dalsze egzaminy przebiegną bez zakłóceń;
- największy problem spowodowany strajkiem mieli rodzice dzieci przedszkolnych,
- strajk trwa nadal,
- odnośnie zajęć realizowanych i finansowanych ze środków unijnych nie ma informacji o nałożeniu
kary na gminę.
Radna Stanisława Hajduk – Bies podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby
zaplanowane egzaminy mogły się odbyć.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła przygotowane przez Prezesa
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mikołowie panią Helenę Obajtek informacje dotyczące strajku
nauczycieli w Mikołowie:
- w ubiegłym tygodniu w Mikołowie strajkowali nauczyciele wszystkich 21 placówek oświatowych
gminnych oraz 6 powiatowych – 745 pracowników,
- w piątek strajkowało już około 650 pracowników – ze strajku zrezygnowali pracownicy
niepedagogiczni,
- od poniedziałku, 15 kwietnia, odstąpiło od strajku Przedszkole nr 6,
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- od wtorku, 16 kwietnia, odstąpiło od strajku Przedszkole nr 4,
- podczas akcji strajkowej nie zanotowano żadnych incydentów.
Ponadto ponownie zwróciła się do Burmistrza Mikołowa z prośbą o ustosunkowanie się do wniosków
z ostatniego posiedzenia Komisji RM nr 6 ds. Społecznych oraz przedstawienie informacji podczas
majowych obrad komisji.
Do punktu 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska kolejno przedstawiła projekty uchwał
w sprawie:
a) uchylenia załącznika nr 1 do Uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
19.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok i wprowadzenia skorygowanego
załącznika nr 1 Uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2019;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw
0, wstrzymujących 0.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska – Gdaniec, w imieniu Burmistrza, zaproponowała naniesienie
poprawki w § 2 polegającej na zmianie roku w dacie 19 marca z „2013” na „2019”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Uchwała nr VIII/67/2019 została podjęta jednogłośnie.
b) zmian w budżecie na 2019 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisje RM:
- nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu 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 VIII/68/2019 została podjęta większością głosów.
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw
0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała nr VIII/69/2019 została podjęta większością głosów.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska zarządziła 5 minut przerwy, po której
wznowiła obrady. Kolejno przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł);
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Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu 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 VIII/70/2019 została podjęta jednogłośnie.
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (2.880 zł);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisje RM:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu 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 VIII/71/2019 została podjęta jednogłośnie.
f) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 5
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował poprawkę w § 7, ust. 3 pkt
1 - po wyrażeniach „de minimis,” dopisać: „pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis
w rybołówstwie,”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Uchwała nr VIII/72/2019 została podjęta jednogłośnie.
g) przeznaczenia do zbycia nieruchomości – Rynek 13;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 5 radnych,
przeciw 2, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 6, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr VIII/73/2019 została podjęta większością głosów.
h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 5 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 3.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała nr VIII/74/2019 została podjęta większością głosów.
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały,
w wyniku głosowania, został zaopiniowany negatywnie przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta.
Za pozytywną opinią głosowało 3 radnych, przeciw 4, wstrzymujących 1.
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Przewodniczący Klubu Radnych OKS, radny Krzysztof Żur wystąpił z wnioskiem formalnym
o zarządzenie 5 minut przerwy.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska zarządziła 5 minut przerwy, po której
wznowiła obrady.
Nastąpiła dyskusja w której głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- Burmistrz Stanisław Piechula,
- mieszkaniec sołectwa Bujaków,
- radny Andrzej Sukiennik.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 radnych, przeciw 11, wstrzymujących – 3.
Uchwała nie została podjęta.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska wystąpiła do Burmistrza z wnioskiem
o powrócenie do tematu na etapie procedowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla całego obszaru Bujakowa.
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej 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 8 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 VIII/75/2019 została podjęta jednogłośnie.
k) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 5 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 VIII/76/2019 została podjęta jednogłośnie.
l) wsparcia apelu Starosty oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mikołowskiego;
Projekt zdjęty z porządku obrad.
m) zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy
Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję RM nr 1 ds. Samorządu 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 VIII/77/2019 została podjęta jednogłośnie.
n) skargi na Burmistrza Miasta Mikołowa;
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Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska odczytała treść projektu uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała nr VIII/78/2019 została podjęta większością głosów.
o) skargi na Burmistrza Miasta Mikołowa.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska odczytała treść projektu uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Uchwała nr VIII/79/2019 została podjęta jednogłośnie.
Do punktu 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska:
1. Poinformowała, że:
1) wpłynęło sprawozdanie radnych z udziału w posiedzeniu Komisji Heraldycznej w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawie herbu Mikołowa, które odbyło się
w dniu 22 marca 2019 r.;
2) wpłynęły pisma:
- radnej Martyny Centkowskiej – Strzelczyk informujące o wystąpieniu z Klubu Radnych „Razem
dla Mikołowa”,
- przewodniczącego Klubu Radnych „Razem dla Mikołowa” Remigiusz Kusia o zmianie składu
klubu, pomniejszonego o radną Martynę Centkowską – Strzelczyk,
- przewodniczącego Klubu Radnych „Obywatelskiego Komitetu Samorządowego OKS” Krzysztofa
Żura o zmianie składu klubu, powiększonego o radną Martynę Centkowską – Strzelczyk;
3) wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za 2018 rok –
poprosiła, aby komisje rozpatrzyły sprawozdanie na najbliższych posiedzeniach;
4) wpłynęło pismo Ministerstwa Sprawiedliwości przypominające o zbliżających się wyborach
ławników do sądów powszechnych – zawierające kalendarz wyborczy;
5) w dniu 26 marca br. uczestniczyła wraz z przewodniczącym i wiceprzewodniczącą Komisji
Rewizyjnej w szkoleniu nt. zasad sporządzania i przyjmowania raportu o stanie gminy;
6) w dniu 5 kwietnia br. uczestniczyła wraz z radnymi obecnej i poprzednich kadencji w spotkaniu
samorządowców z abp. Wiktorem Skworcem, w ramach odbywającej się w dniach 5-7 kwietnia br.
wizytacji kanonicznej parafii św. Wojciecha;
7) w dniu 9 kwietnia br. uczestniczyła wraz z przewodniczącą Komisji RM nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji w szkoleniu nt. zadań i zasad funkcjonowania tej komisji;
8) również w dniu 9 kwietnia br. uczestniczyła wraz z przewodniczącą Komisji RM nr 6 ds.
Społecznych w wielkanocnym spotkaniu zorganizowanym przez Świetlicę OpiekuńczoSpecjalistyczną;
9) z końcem kwietnia upływa termin składania przez radnych oświadczeń majątkowych;
10) w dniu 23 kwietnia br. z okazji odpustu Parafii św. Wojciecha władze miasta o godz. 1700 złożą
kwiaty pod pomnikiem, o godz. 1800 odbędzie się msza święta, a po mszy tradycyjny poczęstunek
dla mieszkańców miasta;
11) na najbliższym posiedzeniu Komisji RM nr 1 ds. Samorządu będzie omówiony temat funduszu
sołeckiego – zaprosiła na posiedzenie sołtysów oraz wszystkich zainteresowanych;
12) wpływają od okolicznych gmin (Toszek, Rybnik, Myszków) informacje o podjętych apelach
skierowanych do Rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę powietrza
w Polsce – Komisja RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Mikołowa przygotowuje
podobny apel.
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2. Przypomniała, że tematem następnej sesji będzie działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Zaproponowała, aby w maju dodatkowo omówić temat pomocy społecznej oraz aby tematem
wiodącym sesji listopadowej było bezpieczeństwo w mieście, w tym sprawozdania odpowiednich
służb.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do punktu 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że przed sesją do Rady
Miejskiej Mikołowa wpłynęło sprawozdanie z realizacji uchwał.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula:
- poinformował, iż wszystkie ważne wydarzenia zamieszczone są w Informatorze Urzędu Miasta
Mikołowa;
- poinformował, iż kilku mieszkańców Mikołowa otrzymało odznaczenie od Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, i tak: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Złoty Krzyż
Zasługi otrzymała pani Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał pan
Mariusz Dmetrecki, Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała pani Iwona Spychała-Długosz; za wieloletnią
działalność na rzecz rozwoju bibliotekarstwa oraz promowanie czytelnictwa Srebrny Krzyż Zasługi
otrzymała pani Bożena Holeczek; za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania
sportu, za osiągnięcia sportowe Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał pan Wojciech Tkacz.
Do punktu 8
Radna Ewa Chmielorz oraz radna Agnieszka Fiola, w imieniu mieszkańców sołectw Mokre
i Bujakowa, złożyły interpelację dotyczącą interwencji w sprawie wywozu śmieci
wielkogabarytowych.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel poinformował, iż problem z wywozem śmieci
wielkogabarytowych pojawił się w całym mieście, a powodem było to, że mieszkańcy wystawiali
również odpady, które nie należą do kategorii wielkogabarytowych, takie jak gruz remontowy, czy
armatura łazienkowa. Pojawiły się opóźnienia ponieważ pracownicy firmy REMONDIS musieli
prowadzić selekcję wystawionych odpadów. Podczas odbioru, pracownicy przy każdej
nieruchomości zostawiali ulotkę informacyjną. Stwierdził jednak, że przed następną akcją odbioru
odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowadzona ponownie akcja informacyjna dla
mieszkańców.
Radny Jarosław Sworzeń złożył zapytanie w sprawie kontroli miejskich placów zabaw.
Radna Anna Chrapek – Budacz złożyła interpelację w sprawie miejsc w Żłobku Miejskim oraz
dopłaty do żłobków prywatnych i klubów malucha w Mikołowie.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, iż kluby radnych „Razem
dla Mikołowa” oraz „Obywatelskiego Komitetu Samorządowego OKS” złożyły za pośrednictwem
Komisji RM nr 6 ds. Społecznych wniosek do Burmistrza o ustanowienie dopłat dla rodziców,
których dzieci przebywają w prywatnych żłobkach oraz klubach malucha.
Do punktu 9
Zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie
dopłaty do żłobków prywatnych i klubów malucha będzie przedłożony na majową sesję RM.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że wpłynęły odpowiedzi na
interpelacje i wnioski złożone na poprzedniej sesji.
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Do punktu 10
Radny Krzysztof Żur:
- zasygnalizował bardzo zły stan drogi ul. Malinowej – wystąpił do Burmistrza Mikołowa
o przeprowadzenie robót naprawczych,
- wystąpił do Burmistrza Mikołowa o interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w sprawie wykonania prac porządkowych na chodniku wzdłuż DK 44 w Borowej Wsi,
- wystąpił do Burmistrza Mikołowa o interwencję w sprawie przywrócenia do poprzedniego stanu
nawierzchni skrzyżowania ul. Piwnej z ul. Gliwicką po montażu stacji transformatorowej przez firmę
Tauron.
Radna Ewa Chmielorz:
- ponownie zwróciła się z prośbą o obsadę roślinną przy stacji transformatorowej w parku w Mokrem,
- wystąpiła do Burmistrza Mikołowa o remont drogi ul. Podgórnej oraz o uprzątnięcie ścieżki
prowadzącej od odnowionych wapienników do Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
- wystąpiła do Burmistrza Mikołowa o wycinkę krzewów przy ul. Chabrów.
Radna Stanisława Hajduk-Bies:
- poruszyła temat przycinki koron drzew przy ul. Żwirki i Wigury, zgłosiła zastrzeżenia dotyczące
wykonywania prac w niedzielę. Ponadto zwróciła się z zapytaniem, czy regulacja koron drzew została
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi okresu lęgowego,
- poruszyła temat regulacji drzew przeprowadzonej w ostatnim czasie na os. A. Mickiewicza
i stwierdziła, że jej zdaniem drzewa zostały przycięte zbyt mocno. Zapytała, czy zostaną wyciągnięte
konsekwencje wobec osób, które wykonywały prace?
Radny Michał Rupik, w imieniu mieszkańców os. A. Mickiewicza, wystąpił do Burmistrza
Mikołowa o doraźne zasypanie dziur powstałych w drogach osiedlowych.
Przewodniczący Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta Jarosław Sworzeń zaprosił mieszkańca
Bujakowa p. K. do udziału w posiedzeniu Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta, podczas którego
komisja będzie mogła pochylić się nad problemem opisanym podczas dyskusji na temat mpzp dla
obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska złożyła wszystkim życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady
Miejskiej podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie sesji.
Obrady zakończono 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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