PROTOKÓŁ NR 22/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło
się dnia 20 stycznia 2021 roku o godzinie 1600 w zdalnym trybie obradowania
Obecnych 8 członków komisji (na 8 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne glosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies - otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji, radną
Ewelinę Kuklę, radną Grażynę Ostafin, radnego Adama Zawiszowskiego, burmistrza Mikołowa
Stanisława Piechulę, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz, zastępcę burmistrza Mateusza
Handla, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciecha Tkacza,
dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę Czech, naczelnika Wydziału Spraw
Obywatelskich UM Grażynę Sochę oraz kierownika Biura Rady Miejskiej Mikołowa Grażynę
Kozicką. Odczytał listę obecności, stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił pismo Dyrektora MOSiR dot. wydania
opinii w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy
Mikołów, w tym o podziale przyznanych środków finansowych w 2021 roku (L.dz.ZSS.10/2021).
Dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz – omówił temat. Poinformował, że na podstawie
§5 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr X/203/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie
określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy
Mikołów, po konsultacji z Burmistrzem Mikołowa, przedstawia do zaopiniowania projekt
wysokości i podziału środków finansowych dla klubów i stowarzyszeń sportowych w ramach
wsparcia przez gminę rozwoju sportu w 2021 roku. Wyjaśnił, że Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mikołowie w oparciu o plan jednostkowy dochodów i wydatków na 2021 rok, posiada
środki finansowe w wysokości 1 100 000,00 zł na tworzenie w 2021 roku warunków
do działalności sportowej klubów w celu zwiększenia dostępności uprawiana sportu
dla społeczności lokalnej. Szczegółowo przedstawił przedłożony projekt podziału środków
finansowych – projekt podziału opiewa na kwotę 1 052 000,00 zł, pozostałe 48 000,00 zł stanowić
będzie rezerwę na wypadek wystąpienia w trakcie roku nieplanowanych wydatków przez kluby.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Krzysztof Żur, dyrektor MOSiR
Wojciech Tkacz, radna Anna Chrapek-Budacz, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska, radna Aneta
Esnekier, radna Ewa Chmielorz, radna Ewelina Kukla, radny Łukasz Ryguła oraz radny Jarosław
Sworzeń.
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Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem przedstawionego projektu wysokości i podziału
środków finansowych dla klubów i stowarzyszeń sportowych.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Przedłożona propozycja jednogłośnie została zaopiniowana pozytywnie.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji
RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji za 2020 rok, do którego nie wniesiono
żadnych uwag, ani zmian.
Sprawozdanie z działalności Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
za 2020 rok zostało przyjęte przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił odpowiedź na wniosek z poprzedniego
posiedzenia w sprawie zasad wynajmu sal w szkołach (BOO3.7151.5.14.2020).
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – odniosła się do ww. odpowiedzi.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia
Komisji nr 21/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 21/2021 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Radny Łukasz Ryguła – poruszył temat działalności Stowarzyszenia Kolarski Mikołów.
Poinformował, że w czerwcu organizowane będzie pierwsze kryterium uliczne dla dzieci
i młodzieży, na które zaprosił wszystkich zainteresowanych.
Radny Krzysztof Żur – zwrócił się z prośbą do dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mikołowie, aby na wiosnę wygospodarować jednego pracownika, który przeprowadzi regenerację
wszystkich boisk administrowanych przez MOSiR po zimie.
Dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz – poinformował, że co roku wykonywane są takie prace,
jednak ze względu na dużą liczbę boisk prace zajmują kilka dni.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji
podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1640.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała
Monika Graca-Kierzkowska
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