PROTOKÓŁ NR XII/12/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 sierpnia 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 protokołów z sesji nr X i XI/2019.
4. Tematy wiodące:
a) sport i kultura;
b) realizacja programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi.
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 (7.970,40 na monitoring systemu
do pomiaru jakości powietrza);
d) zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie;
e) zmieniająca uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.05.2019 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata
2019-2024;
f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze;
g) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów;
h) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
i) nadania nazwy ulicy (ul. Długa);
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
6. Informacje Przewodniczącego 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 pkt 1
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik przywitał wszystkich przybyłych
na posiedzenie. Otworzył sesję i stwierdził prawomocność obrad.
Minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego Komendanta Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie Krzysztofa Skowrona oraz ofiary tragedii na Giewoncie.
Do pkt 2
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik przedstawił porządek obrad, do którego zaproponował
zmianę polegającą na wniesieniu projektów uchwał:
- w sprawie petycji dotyczącej nazwy łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy – druk k),
- w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa – druk l).
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Do pkt 3
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik przedstawił protokoły z poprzednich sesji nr X/10/2019
oraz XI/11/2019. Poinformował, iż do protokołów nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokoły zostały przyjęte przez aklamację.
Do pkt 4 a)
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, iż sprawozdania instytucji kultury
i sportu były omawiane na posiedzeniu Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
i zostały przyjęte bez uwag. Kolejno przedstawił:
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury;
Dyskusji, ani pytań nie było. Sprawozdanie przyjęto bez uwag.
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Dyskusji, ani pytań nie było. Sprawozdanie przyjęto bez uwag.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej;
Dyskusji, ani pytań nie było. Sprawozdanie przyjęto bez uwag.
- sprawozdanie z działalności Instytutu Mikołowskiego;
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- wiceprzewodniczący RM Michał Rupik,
- dyrektor Instytutu Mikołowskiego Maciej Melecki,
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
- radna Aneta Esnekier.
Sprawozdanie przyjęto bez uwag.
Do pkt 4 b)
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, iż sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi było omówione na posiedzeniu
Komisji nr 6 ds. Społecznych i zostało przyjęte bez uwag.
Dyskusji, ani pytań nie było.
Sprawozdanie przyjęto bez uwag.
Do pkt 5
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik kolejno przedstawił projekty uchwał na drukach:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez komisje RM:
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 5, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Uchwała nr XII/112/2019 została podjęta większością głosów.
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b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję RM nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących się 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Uchwała nr XII/113/2019 została podjęta większością głosów.
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez komisje RM:
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radny Krzysztof Żur,
- zastępca Burmistrza Mateusz Handel.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XII/114/2019 została podjęta jednogłośnie.
d) zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez komisje RM:
- nr 1 ds. Samorządu wraz z wnioskiem o zamieszczenie w uchwale uzasadnienia – w głosowaniu:
za 3, przeciw 0, wstrzymujących 0 – projekt uchwały został uzupełniony o uzasadnienie;
- nr 6 ds. Społecznych w glosowaniu: za 5, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XII/115/2019 została podjęta jednogłośnie.
e) zmieniająca uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Mikołów na lata 2019-2024;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 5, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek w imieniu Burmistrza Mikołowa zgłosił poprawkę
do podstawy prawnej projektu uchwały polegającej na zmianie publikatora ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm. na Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr XII/116/2019 została podjęta jednogłośnie.
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f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujący
się 1.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek w imieniu Burmistrza Mikołowa zgłosił poprawkę
do podstawy prawnej projektu uchwały polegającą na zmianie Nazwy ustawy z „Karta Nauczycieli”
na „Karta Nauczyciela”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Uchwała nr XII/117/2019 została podjęta większością głosów.
g) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję RM nr 6 ds. Społecznych w glosowaniu: za 5, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 1, wstrzymujący się 1.
Uchwała nr XII/118/2019 została podjęta większością głosów.
h) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję RM nr 1 ds. Samorządu wraz z wnioskami do Burmistrza Mikołowa o:
a) wykreślenie z uzasadnienia stwierdzenia : „od następnej kadencji rady gminy”;
b) przeanalizowanie treści zapisu §5 pod kątem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego,
który stwierdził w całości nieważność poprzedniej uchwały w tej sprawie.
Wnioski Komisji RM nr 1 ds. Samorządu zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie
uchwały.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk-Bies,
- specjalista-koordynator Biura Radców Prawnych Łukasz Wycisło,
- wiceprzewodniczący RM Michał Rupik,
- radna Aneta Esnekier,
- burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Radna Stanisława Hajduk-Bies wystąpiła z wnioskiem formalnym, aby zmienić zapis dotyczący
liczby członków Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej z grupy co najmniej 15 mieszkańców na 5.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku formalnego.
Za przyjęciem głosowało 3 radnych, przeciw 13, wstrzymujących się 4.
Powyższy wniosek formalny w wyniku głosowania nie został przyjęty.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 3.
Uchwała nr 119/2019 została podjęta większością głosów.
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i) nadania nazwy ulicy;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję RM nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3, 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 120/2019 została podjęta jednogłośnie.
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 7, przeciw 0,
wstrzymujący się 0.
Nastąpiła dyskusja, w której glos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk-Bies,
- burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
- zastępca burmistrza Mateusz Handel.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1.
Uchwała nr 121/2019 została podjęta większością głosów.
k) petycji dotyczącej nazwy łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został przygotowany
na wniosek Komisji RM nr 9 – Skarg, Wniosków i Petycji. Odczytał treść projektu uchwały
wraz z uzasadnieniem.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 122/2019 została podjęta jednogłośnie.
l) skargi na Burmistrza Mikołowa;
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został przygotowany
na wniosek Komisji RM nr 9 – Skarg, Wniosków i Petycji. Odczytał treść projektu uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 3.
Uchwała nr 123/2019 została podjęta większością głosów.
Do pkt 6
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik poinformował, że:
- wpłynęła petycja pana M. R. o nadanie nazwy łącznikowi pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy
imienia prawa i sprawiedliwości – petycja nie spełniała wymogów formalnych wynikających
z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach i zgodnie z art. 7 ust. 1 tejże ustawy, została pozostawiona
bez rozpatrzenia (brak wskazania miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji).
W konsekwencji pozostawienia tej petycji bez rozpatrzenia, dzisiaj podjęto uchwałę w sprawie
uznania za bezprzedmiotową petycję pana B. K;

5

- wpłynęła petycja pana K. Sz. O nadanie nazwy łącznikowi pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy
imienia Danuty Siedzikówny „Inki”, Ryszarda Kuklińskiego lub Asi Bibi. W związku z podjętą na
dzisiejszej sesji uchwałą w sprawie nadania nazwy temu łącznikowi zaproponował, aby podjąć
uchwałę w sprawie uznania tej petycji za bezprzedmiotową;
- do Komisji RM nr 9 – Skarg, Wniosków i Petycji wpłynął wniosek mieszkańca pana P. S.
w sprawie wycinki drzew przy ul. Krakowskiej. Na podstawie przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego wniosek został przekazany do rozpatrzenia właściwemu organowi, czyli
Zarządowi Powiatu Mikołowskiego;
- wpłynęła decyzja Wojewody Śląskiego w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego
dot. uchwały nr XXXVIII/737/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego
przy ul. Reta Śmiłowicka;
- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa
nr IX/89/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego, stwierdzające nieważność w części, określonej w załączniku do uchwały
w zakresie żądania podania numeru telefonu wnioskodawcy;
- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
stwierdzające nieważność uchwały nr IX/88/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek
lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów – dzisiaj podjęto ponownie uchwałę w tej sprawie;
- wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr V/56/2019 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa, określanego jako Gniotek – skarga zostanie
przekazana do WSA;
- wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii
o możliwości wykupu przez miasto Mikołów obligacji na łączną kwotę 5 000 000,00 zł;
- w sprawie podjętego przez Radę Miejską Mikołowa apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych
działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce wpłynęła informacja o podjęciu
takiego apelu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz pismo pełnomocnika Prezesa Rady
Ministrów informujące o podejmowanych przez Rząd RP działaniach w tej kwestii;
- wpłynęły informacje o podjętych przez Radę Miasta Żory oraz Radę Miasta Rybnika apelach
do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w polskim prawie nakazującym magazynowanie
odpadów powodujących uciążliwości odorowe w pomieszczeniach zamkniętych;
- dla przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa, radnych oraz pracowników samorządowych
od gminy Ornontowice wpłynęło zaproszenie do wzięcia udziału w Biegu Samorządowca o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice, który odbędzie się 21 września br. o godz. 10:00
w parku gminnym w Ornontowicach;
- w dniu 23 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników, podczas którego Zespół:
- przeanalizował złożone dokumenty stwierdził, że wszystkie zostały złożone w terminie
oraz spełniają wymagania formalne – wpłynęło 11 zgłoszeń;
- wystąpił z wnioskiem do przewodniczącej Rady o przesłanie listy kandydatów
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach – jest
już informacja zwrotna, żaden z kandydatów na ławników nie figuruje w policyjnych
rejestrach;
- wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o weryfikację osób zgłaszających
kandydatów, czy osoby te posiadają czynne prawo wyborcze;
- wpłynęła korespondencja w sprawie odpadów składowanych w Mikołowie przy ul. Kościuszki;
- wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2019 roku.
Do pkt 7
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał oraz
poinformował o:
- przekazanym informatorze Urzędu Miasta Mikołów;
- wejściu w życie nowej ustawy, która szczegółowo reguluje temat składowania odpadów.
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Do pkt 8
Interpelacji, ani zapytań nie złożono.
Do pkt 9
Radny Krzysztof Żur odniósł się do odpowiedzi na swoją interpelację oraz interpelację radnego
Andrzeja Sukiennika dot. zabudowy sygnalizacji świetlnej na żądanie przy przejściu dla pieszych
przy DK44 w rejonie skrzyżowania ulic Gliwickiej, Pogodnej i Staromiejskiej oraz zabudowy tablic
wyświetlających prędkość poruszających się pojazdów przy DK44 na wysokości szkoły
podstawowej, przedszkola, kościoła oraz Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi.
Do pkt 10
Radny Krzysztof Żur w imieniu mieszkańców Borowej Wsi, zadał pytanie, czy Burmistrz
Mikołowa przewiduje podjęcie jakichś działań mających na celu przyspieszenie procedur zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego? Zaapelował o umożliwienie zabudowy rodowitym
mieszkańcom Mikołowa.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, że wydział Urzędu zajmujący się tym
zagadnieniem został powiększony o dodatkowy etat. Stwierdził, że procedura zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego będzie szybsza, jeżeli radni będą krócej procedować
nad uchwałami w tej sprawie. Ponadto, po dotychczasowych doświadczeniach, zdecydowano,
aby rozmowy z mieszkańcami przeprowadzać przed przystąpieniem do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego.
Radna Stanisława Hajduk-Bies stwierdziła, że radni będą szybciej uchwalać zmiany planów
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli burmistrz będzie brał pod uwagę przy ich procedowaniu
wnioski mieszkańców.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula stwierdził, iż nie zawsze jest taka możliwość.
Radna Agnieszka Fiola zaprosiła na Dożynki do Bujakowa, które odbędą się w najbliższą sobotę
tj. 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 14:00.
Radny Krzysztof Jakubiec powrócił do tematu zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.
Wyraził opinię, iż wydział Urzędu powinien zajmować się tylko i wyłącznie zmianami małych
fragmentów miasta, natomiast zmianą dużych obszarów powinna zajmować się specjalistyczna
firma zewnętrzna, w skład której wejdzie zespół projektantów, a nie jedna osoba, której wizja
będzie realizowana. Przypomniał, jak przeprowadzano zmianę planów zagospodarowania
przestrzennego w przeszłości. Zadał pytanie, czy lista osób wnioskujących o zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego znacząco się zmniejszyła w ciągu ostatnich pięciu lat?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula przypomniał, że obecnie przyjęte rozwiązanie zostało
wprowadzone w drugim roku poprzedniej kadencji i potrzeba było czasu, aby zaczęło wszystko
sprawnie funkcjonować.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel wspomniał poinformował, iż trzeba liczyć się z
trudnościami finansowymi gminy w związku z wprowadzeniem zerowej stawki PIT dla osób
poniżej 26 roku życia, podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz obniżeniem progu
podatkowego z 18% na 17%.
Radna Ewa Chmielorz zaprosiła na Dożynki Sołeckie do Mokrego, które odbędą się 14 września
2019 roku.
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Radny Andrzej Sukiennik zaprosił na Festyn Rodzinny pod hasłem „Grunt to rodzinka”, który
odbędzie się 7 września 2019 roku na ternie lodziarni „Sonia”.
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. 1745.
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:

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca – Kierzkowska)
(Michał Rupik)
(Katarzyna Pustułka)
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