PROTOKÓŁ NR XVIII/18/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 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 protokołów z sesji nr: XVI/19 oraz XVII/19.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2020–2031.
5. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2020 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b)odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej;
c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz
wniosków radnych;
d)dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) protestu wobec wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice-1K wraz
z otworem kierunkowym Bielszowice-2H w celu oceny przedeksploatacyjnego
odmetanowania pokładów węgla w ramach II Etapu Programu Badawczego Geo-Metan na
terenie miasta Mikołów;
b) zmian w budżecie na 2019 rok;
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2031;
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
e) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
f) zmiany uchwały nr IV/40/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
g) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy;
h) zmiany uchwały nr XXV/561/2016 RM Mikołowa z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których
zarządcą jest Burmistrz Mikołowa;
i) nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe;
j) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022;
k) zmiany lokalnego programu pomocy społecznej;
l) zmiany Statutu Jednostki Budżetowej – Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie;
m) nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu;
n) zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych 2017 – 2021;
o) aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Mikołów;
p) zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji;
r) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa;
s) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2019/2020;
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t) czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych;
u) 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;
w) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Mikołów.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2020 rok.
8. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
12. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska przywitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie. Harcerze, na ręce przewodniczącej Rady Katarzyny
Syryjczyk – Słomskiej oraz Burmistrza Stanisława Piechuli, przekazali Betlejemskie Światełko
Pokoju.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska otworzyła sesję
i stwierdziła prawomocność obrad.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła porządek obrad.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował wnieść do porządku
obrad projekty uchwał w sprawie:
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek – druk z),
- zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie i nadania jej statutu – druk ż).
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 pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła protokoły z sesji nr: XVI/19
oraz XVII/19. Poinformowała, iż do protokołów nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Protokoły przyjęto przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2020–2031. Odczytała pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedstawionego projektu uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 3.
Uchwała nr XVIII/166/2019 została podjęta większością głosów.
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Do pkt:
5a) Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec odczytała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na rok 2020.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska:
- odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu miasta na rok 2020,
- odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. możliwości sfinansowania
deficytu przyjętego w projekcie budżetu na 2020 rok.
5b) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej odczytali opinie komisji dla projektu budżetu na
2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2031:
- nr 1 ds. Samorządowych – pozytywna,
- nr 2 ds. Budżetu – pozytywna,
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – pozytywna,
- nr 4 ds. Rozwoju Miasta – pozytywna,
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska – pozytywna,
- nr 6 ds. Społecznych – pozytywna,
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – pozytywna.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska złożyła wniosek o sprostowanie
oczywistych omyłek pisarskich w wydrukach ww. opinii komisji nr: 1, 2, 6 i 7.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
5c) Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podziękował radnym za pozytywne opinie.
5d) Brak dyskusji.
5e) Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 3.
Uchwała nr XVIII/167/2019 została podjęta większością głosów.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podziękował wszystkim, którzy pracowali nad
projektem budżetu i przyczynili się do jego uchwalenia.
Do pkt 6:
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
a) protestu wobec wykonania badawczego otworu z otworem kierunkowym Bielszowice-2H
w celu oceny przedeksploatacyjnego odmetanowania wiertniczego Bielszowice-1K wraz
pokładów węgla w ramach II Etapu Programu Badawczego Geo-Metan na terenie miasta
Mikołów;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
przygotowany na wniosek Komisji nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz Komisję nr 10 ds. Szkód
Górniczych i został zaopiniowany pozytywnie. Komisja nr 10 ds. Szkód Górniczych przyjęła
propozycję rozszerzenia uzasadnienia dotyczącego szczelinowania górotworu. Do projektu
załączona jest informacja Burmistrza dotycząca możliwości zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego umożliwiającego zmianę lokalizacji planowanego odwiertu badawczego.
Radny Krzysztof Żur, w nawiązaniu do dyskusji podczas posiedzenia Komisji nr 10 ds. Szkód
Górniczych, zaproponował uzupełnienie uzasadnienia następująco:
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- jako przedostatni akapit dopisać treść w brzmieniu: „W procesie oceny przedeksploatacyjnego
odmetanowania pokładów węgla przewiduje się również przeprowadzenie zabiegu szczelinowania
hydraulicznego skał. Dodatkowym czynnikiem zagrożenia ze strony otworu wiertniczego
Bielszowice 2H usytuowanego w bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej, będzie płyn
szczelinujący i powracający płyn poreakcyjny (zwrotny) mocno zanieczyszczony chemicznie,
w tym metalami ciężkimi i substancjami radioaktywnymi”,
- w ostatnim akapicie po: „Biorąc zatem pod uwagę opisane okoliczności,” dopisać:
„niezadowolenie mieszkańców”. Pozostała cześć akapitu pozostaje bez zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką uzasadnienia.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/168/2019 została podjęta jednogłośnie.
b) zmian w budżecie na 2019 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- 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 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 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec, w imieniu Burmistrza, zaproponowała naniesienie
poprawki do projektu uchwały polegającej na:
- dopisaniu po § 4 dodatkowego § w brzmieniu: „§ 5 Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do
Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”,
- odpowiednim przenumerowaniu dotychczasowych § 5 i § 6.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XVIII/169/2019 została podjęta większością głosów.
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2031;
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 17 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XVIII/170/2019 została podjęta większością głosów.
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
- do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych, z którego wynika, że nie
wpłynęły żadne opinie, wnioski ani uwagi dot. projektu,
- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
w głosowaniu: za 7 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 XVIII/171/2019 została podjęta jednogłośnie.
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e) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
- do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych, z którego wynika,
że wpłynęła jedna opinia Stowarzyszenia Reta popierająca przyjęcie przepisów zmierzających do
wprowadzenia zwolnienia z części opłaty jak w projekcie uchwały,
- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje: nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0 oraz 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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/172/2019 została podjęta jednogłośnie.
f) zmiany uchwały nr IV/40/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje: nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0 oraz nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu:
za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
- wpłynęły dodatkowe materiały, o które wnioskowała komisja,
- do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych, z którego wynika, że nie
wpłynęły żadne opinie, wnioski ani uwagi dot. projektu,
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XVIII/173/2019 została podjęta większością głosów.
g) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
- do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych, z którego wynika, że nie
wpłynęły żadne opinie, wnioski ani uwagi dot. projektu,
- pismo Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w imieniu mieszkańców, jako protest dotyczący
podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje: nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
w głosowaniu: za 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2 oraz nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu:
za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 2, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XVIII/174/2019 została podjęta większością głosów.
h) zmiany uchwały nr XXV/561/2016 RM Mikołowa z dnia 16.12.2016 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg
gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje: nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 7
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0 oraz 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 XVIII/175/2019 została podjęta większością głosów.
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i) nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe;
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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/176/2019 została podjęta jednogłośnie.
j) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022;
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 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/177/2019 została podjęta jednogłośnie.
k) zmiany lokalnego programu pomocy społecznej;
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 0 – z poprawką dot. ujednolicenia nazewnictwa grupy
odbiorców ”Samotne matki”.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował naniesienie poprawki
w załączniku dot. Programu wsparcia społeczności lokalnych – Program Aktywności Lokalnej –
Klub mamy i malucha” w Rozdziale IV polegającej na wpisaniu w miejsce „osób i rodzin” –
„samotnych matek”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/178/2019 została podjęta jednogłośnie.
l) zmiany Statutu Jednostki Budżetowej – Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie;
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował zdjęcie projektu uchwały
z porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie za przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Propozycję przyjęto jednogłośnie.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska ogłosiła 5 minut przerwy, po której
wznowiła obrady.
m) nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
- do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych, z którego wynika, że nie
wpłynęły żadne opinie ani uwagi dot. projektu,
- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje: nr 1 ds. Samorządowych
w głosowaniu: za 3 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, oraz nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
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Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
- Burmistrz Stanisław Piechula.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 2.
Uchwała nr XVIII/179/2019 została podjęta większością głosów.
n) zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych 2017 – 2021;
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.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/180/2019 została podjęta jednogłośnie.
o) aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów;
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.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował następujące poprawki do
załącznika projektu uchwały:
- na str. 116 trzeci wiersz o brzmieniu: „koszt gazu ziemnego zgodnie z taryfą Górnośląskiej Spółki
Gazowej Sp. z o.o. (dla taryfy W-3.6)” zmienić na „koszt gazu ziemnego zgodnie z informacjami
pozyskanymi z PGNiG”,
- na str. 116 w wykresie 24. Porównanie kosztów wytwarzania energii w odniesieniu do energii
użytecznej dla różnych nośników – zmienić podane wartości w następujący sposób:
- energia elektryczna „5 583” zmienić na „7 200”,
- gaz płynny „5 323” zmienić na „5 300”,
- kocioł olejowy „3 908” zmienić na „3 900”,
- ciepło sieciowe „2 717” zmienić na „5 650”,
- kocioł gazowy „2 457” zmienić na „7 100”,
- pompa ciepła „1 973” zmienić na „2 900”,
- węgiel-kocioł retorowy „1 489” zmienić na „4 200”,
- kocioł na drewno „1 340” zmienić na „3 200”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/181/2019 została podjęta jednogłośnie.
p) zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że radna Ewelina Kukla
złożyła akces do pracy w ww. komisji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/182/2019 została podjęta jednogłośnie.
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r) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, iż w związku z tym, że
o opinii Komisji Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozstrzygnął 1 głos (w wyniku głosowania
0 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące – skarga nie została uznana za zasadną),
przewodniczący wszystkich klubów radnych oraz 2 niezależnych radnych wypracowali odrębne
stanowisko w sprawie. Zadała pytanie radcy prawnemu, czy na tym etapie procedowania można
wnieść poprawki do projektu?
Radca Prawny Anna Wierzbica potwierdziła.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska wystąpiła z wnioskiem formalnym
o wprowadzenie do projektu uchwały następujących zmian:
1. nadać § 1 następujące brzmienie:
„Uznać skargę z dnia 19 listopada 2019 r. na działalność Burmistrza Mikołowa złożoną przez
rodziców dzieci, którym nie przyznano stypendiów za zasadną w części dotyczącej przygotowania
Radzie Miejskiej Mikołowa przez Burmistrza Mikołowa niezgodnego z obowiązującymi
przepisami prawa projektu uchwały nr 135/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów oraz bezzasadną w części, w której skarżący
zarzucają, iż stypendia Burmistrza Mikołowa zostały przyznane na podstawie nieobowiązujących
przepisów prawa z przyczyn faktycznych i prawnych określonych w uzasadnieniu do niniejszej
uchwały”.
2. nadać uzasadnieniu następujące brzmienie:
„W dniu 19 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęła skarga rodziców dzieci,
którym nie przyznano stypendiów za wyniki w nauce. Skarga dotyczy działalności Burmistrza
Mikołowa w zakresie przygotowania Radzie Miejskiej Mikołowa projektu uchwały nr 135/2019
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów.
Skarżący zarzucają Burmistrzowi Mikołowa, że przygotowany projekt uchwały jest niezgodny
z aktualnymi przepisami prawa, a stypendia zostały przyznane na podstawie nieobowiązujących
przepisów.
Swoje zarzuty argumentują tym, iż Burmistrz Mikołowa jako podstawę prawną projektu uchwały
z dnia 15 listopada 2019 r. wskazał uchwałę nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Według
skarżących zapisy tejże uchwały stały się nieważne w części, ponieważ zmianie uległ art. 90t ust. 4
ustawy o systemie oświaty.
Na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2019 r. Komisja Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji przeanalizowała
przedłożone dokumenty i wysłuchała wyjaśnień Burmistrza Mikołowa, mec. J. P. oraz drugiego
Zastępcy Burmistrza. Osoby skarżące, pomimo dostarczonego zawiadomienia o terminie
posiedzenia, były nieobecne. Przewodnicząca Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji na
posiedzeniu poddała pod głosowanie wniosek o uznanie skargi za zasadną. W wyniku głosowania
0 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące oraz 2 radnych nieobecnych wniosek nie został
przyjęty.
Mając na względnie, że o opinii Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji zadecydował 1 głos, Rada
Miejska Mikołowa postanowiła przyjąć stanowisko uznające skargę za zasadną w części dotyczącej
przygotowania Radzie Miejskiej Mikołowa przez Burmistrza Mikołowa niezgodnego
z obowiązującymi przepisami prawa projektu uchwały nr 135/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów oraz bezzasadną w części, w której
skarżący zarzucają, iż stypendia Burmistrza Mikołowa zostały przyznane na podstawie
nieobowiązujących przepisów prawa.
Rada Miejska Mikołowa stoi na stanowisku, że zgodnie z § 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j.
Dz. U. 2016 r., poz. 283) dotyczącym wpływu nowelizacji delegacji ustawowej na obowiązywanie
aktów wykonawczych, skarżący mają rację, że przygotowany projekt uchwały był niezgodny
z aktualnymi przepisami prawa. Podana podstawa prawna przedłożonego projektu uchwały
powinna być dostosowana do zmian ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
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niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 224). Jednakże
podkreślić należy, że w przygotowanym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały zostały
przedstawione jedynie propozycje udzielenia stypendiów wraz z wysokością ich kwot dla
poszczególnych uczniów i studentów, a sam projekt dokumentu nie jest jeszcze aktem
obowiązującym.
Projekt uchwały nr 135/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla
uczniów i studentów został zdjęty na wniosek formalny z porządku obrad sesji w dniu 19 listopada
2019 r., w związku z czym skarga jest bezzasadna w części, w której skarżący zarzucają
Burmistrzowi Mikołowa, że stypendia zostały przyznane na podstawie nieobowiązujących
przepisów prawa. Rada Miejska Mikołowa wystąpiła jednocześnie z wnioskiem do Burmistrza
Mikołowa o niezwłoczne przygotowanie nowego projektu uchwały w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów oraz o wystąpienie o zwołanie w tej sprawie sesji
nadzwyczajnej.
W konsekwencji na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 2 grudnia 2019 r. zostały
podjęte uchwały zgodne ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, dając tym samym szansę na
otrzymanie nagrody uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Mikołów bez
względu na miejsce zamieszkania.
Mając na względzie przytoczone argumenty Rada Miejska Mikołowa przyjęła jak w sentencji
uchwały”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z ww. zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/183/2019 została podjęta jednogłośnie.
s) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym
2019/2020;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję 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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/184/2019 została podjęta jednogłośnie.
t) czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania
przedszkolnego
w
publicznych
przedszkolach
i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
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 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/185/2019 została podjęta jednogłośnie.
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u) 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;
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.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XVIII/186/2019 została podjęta większością głosów.
w) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Mikołów;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 5 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 1. Komisja wystąpiła z wnioskiem, aby w tabeli dotyczącej
dodatków funkcyjnych w przedszkolach zmienić zapis z „7 oddziałów” na „7 oddziałów
i więcej”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/187/2019 została podjęta jednogłośnie.
z) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek;
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 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/188/2019 została podjęta jednogłośnie.
ż) zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum
Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż nadzór prawny zakwestionował sposób
wprowadzenia zmian przyjętych ostatnią uchwałą zmieniającą (Uchwała nr XVI/155/2019 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 19 listopada 2019 roku), wobec powyższego przedłożono do procedowania
powyższy projekt uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/189/2019 została podjęta jednogłośnie.
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Do pkt 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że plan pracy na 2020 rok
Rady Miejskiej przygotowano bez wskazania terminów omawiania poszczególnych tematów – będą
one ustalane na bieżąco. Zaproponowała, aby na pierwszym posiedzeniu w 2020 roku omówić
temat dofinasowania ze środków zewnętrznych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Plan sesji przyjęto jednogłośnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem planu pracy komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Plany pracy komisji przyjęto jednogłośnie.
Do pkt 8
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że:
- w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wpłynęło pismo dot. podjęcia przez Radę
Miejską Mikołowa uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze centrum Mikołowa strefy
uspokojonego ruchu. Sprawa została przekazana do Komisji nr 3 i 8 oraz do Burmistrza;
- wpłynęła skarga, przesłana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do rozpatrzenia
wg właściwości – została skierowana do Komisji Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji;
- wpłynęło pismo kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami jako informacja o zgłoszonych
żądaniach i wydanych decyzjach wynikających z ustawy o panowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dot. roszczeń odszkodowawczych albo do wykupu nieruchomości, naliczania opłaty
planistycznej;
- wpłynęły zawiadomienia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania
nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał:
-- Nr XVI/155/2019 RM z 19.11.2019 r. – uchwała w dniu dzisiejszym została uchylona;
-- Nr XVI/156/2019 RM z 19.11.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.
Do pkt 9
Sprawozdanie z realizacji uchwał zostało przekazane.
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż wszystkie ważniejsze wydarzenia, które miały
miejsce w okresie międzysesyjnym znajdują się w comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta,
zamieszczonym w BIP.
Do pkt 10
Radny Łukasz Ryguła, w imieniu klubu radnych OKS, złożył interpelację w sprawie
wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do przeciwdziałania niskiej emisji i innych
działań.
Radna Stanisława Hajduk – Bies zadała pytanie, czy prawdą jest, że powodem braku szopki
świątecznej na rynku jest jej renowacja? Po uzyskaniu potwierdzenia zasugerowała, aby jednak
ustawić szopkę chociażby w okrojonej wersji.
Do pkt 11
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż obecny świąteczny wystrój rynku też bardzo
podoba się mieszkańcom. Potwierdził, że szopka znajduje się w renowacji i zapewnił,
że w przyszłym roku szopka będzie jeszcze ładniejsza niż dotychczas.
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Do pkt 12
Radny Krzysztof Żur w nawiązaniu do podjętej uchwały w sprawie protestu wobec decyzji
Ministra Środowiska zaproponował, aby zgodnie z wnioskiem Komisji ds. Szkód Górniczych,
uchwałę przesłać do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska oraz Wiceprzewodniczący Remigiusz
Kuś, w imieniu prezydium Rady, podziękowali wszystkim za całoroczną współpracę i złożyli
życzenia świąteczne.
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 40.
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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