PROTOKÓŁ NR 31/2017
z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło
się dnia 16 listopada 2017 roku o godzinie 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów
Obecnych 8 członków Komisji (na 8 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz
protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel - otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji,
zastępcę burmistrza Mateusza Handla, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie
Izabelę Paździorek-Jakubowską, pracownika Miejskiego Domu Kultury Annę
Piechę-Godziszewską oraz prezesa zarządu AKS Mikołów Krzysztofa Janeczka. Stwierdził
prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Punkt przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji został zrealizowany w punkcie
czwartym wolne glosy i wnioski.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu
zaproponowano zaprosić na dzisiejsze spotkanie dyrektora Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie w celu omówienia tematu organizacji tegorocznych Dni Mikołowa,
z szczególnym uwzględnieniem kosztów związanych z wynajęciem płyty rynku w tym czasie
pod prowadzenie działalności gastronomicznej. Oddał głos dyrektorowi Miejskiego Domu
Kultury.
Dyrektor MDK Izabela Paździorek-Jakubowska oraz pracownik MDK Anna
Piecha-Godziszewska – kolejno omówiły temat. Poinformowały o pozyskiwaniu sponsorów
oraz o całej procedurze związanej z organizacją imprez miejskich. Wspomniały, że firma,
która w tym roku wygrała i miała możliwość rozłożenia swoich stoisk na płycie rynku
w trakcie Dni Mikołowa zaoferowała miastu wsparcie w kwocie 32,5 tys. złotych,
dla porównania w roku 2016 za możliwość sprzedaży w tym czasie piwa uzyskano kwotę
18 tys. złotych, natomiast za pozostałe stoiska 11 tys. złotych. Odniosły się do zarzutu,
iż lokalni przedsiębiorcy nie mieli możliwości sprzedaży swoich towarów, wyjaśniły, iż wielu
z nich nie dopełniło formalności lub przekroczyło termin składania tego typu ofert. Ponadto
poruszyły temat współpracy ze służbami publicznymi w trakcie organizacji imprez
masowych, wynagrodzeniach gwiazd oraz przedstawiły swoje propozycje zmian w organizacji
przyszłorocznych Dni Mikołowa.
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Nastąpiła dyskusja, w tym temacie, w której udział wzięli: dyrektor MDK Izabela
Paździorek-Jakubowska, pracownik MDK Anna Piecha-Godziszewska, przewodniczący
Komisji Piotr Stencel, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska, radny Krzysztof Żur oraz radna
Iwona Spychała-Długosz.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – podziękował przedstawicielom Miejskiego Domu
Kultury w Mikołowie za przybycie na dzisiejsze posiedzenie oraz udział w dyskusji.
Przypomniał, że kolejny wniosek z poprzedniego posiedzenia Komisji dotyczył konfliktu
wewnętrznego w AKS Mikołów. Komisja zaproponowała wystąpić do Stowarzyszenia AKS
Mikołów z zapytaniem o możliwość rozwiązania zaistniałego problemu poprzez całkowite
odłączenie sekcji tenisa stołowego od AKS Mikołów. Ponadto zaproponowano poinformować
obecny Zarząd Stowarzyszenia, że jeżeli problem personalny w sekcji tenisa stołowego nie
zostanie rozwiązany, Rada Miejska Mikołowa rozważy możliwość ograniczenia wysokości
dotacji w podziale środków finansowych na działalność sportową Klubu w 2018 roku.
Odczytał pisma, które zostały wystosowane do prezesa AKS Mikołów Krzysztofa Janeczka
oraz do pana Stefana Piszczka, który reprezentuje poprzedni zarząd AKS Mikołów.
W wyniku ww. działań na portalu społecznościowym facebook pojawiły się oskarżycielskie
posty na temat jego osoby oraz radnych Józefa Kurtycza i Michała Rupika, których autorem
jest prezes AKS Mikołów Krzysztof Janeczek. Przedstawił propozycję stanowiska Komisji
Rady Miejskiej Mikołowa nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji wobec publicznych
wypowiedzi prezesa AKS Mikołów, którą jeżeli członkowie Komisji się zgodzą, chciałby
odczytać na najbliższej sesji Rady Miejskiej Mikołowa. Oddał głos prezesowi AKS Mikołów.
Prezes AKS Mikołów Krzysztof Janeczek – odniósł się do otrzymanego pisma.
Poinformował, że Klub AKS Mikołów jest stowarzyszeniem i zgodnie z ustawą jest
samorządną jednostką, która samodzielnie określa swoje cele i zasady. Zadał pytanie,
dlaczego Rada Miejska Mikołowa zajmuje się wewnętrznym problemem stowarzyszenia?
Wspomniał o zarzutach prokuratorskich ciążących na byłym zarządzie AKS Mikołów.
Przedstawił swoje stanowisko w całej tej sytuacji. Stwierdził, że jeżeli ktokolwiek czuje się
urażony jego wypowiedziami to przeprasza, ale jego zdaniem nie napisano tam nic co byłoby
niezgodne z prawdą. Zarzucił radnym miejskim niewystarczające zainteresowanie
działalnością AKS Mikołów. Wspomniał o bardzo dobrej współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Mikołowie, odnoszonych sukcesach sportowych oraz o stałym wzroście
liczby osób trenujących w klubie. Krótko omówił temat działalności obecnego zarządu.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że zapoznała się z treścią wpisu
pana Krzysztofa Janeczka, który został opublikowany na facebooku. Wyraziła swoje
zniesmaczenie i zażenowanie treścią opublikowanej wypowiedzi. Wspomniała, iż radni od lat
wspierają rozwój sportu w Mikołowie i są ostatnimi osobami, które chciałyby odebrać lub
ograniczyć środki finansowe przeznaczane na sport dzieci i młodzieży trenujących
w mikołowskich klubach. Zapewniła, iż radnych cieszy niezmiernie fakt, że sekcje dziecięce
tak prężnie i sukcesywnie się rozwijają, jednak niepokojące informacje docierające do Rady
Miejskiej na temat konfliktu wewnętrznego wprowadzają do Mikołowa nieprzyjemną
atmosferę, która nie sprzyja pozytywnemu rozwojowi sportu, zwłaszcza dziecięcego.
Wyjaśniła, że pismo, które zostało wystosowane do prezesa AKS Mikołów miało na celu
doprowadzenie do rozwiązania zaistniałego problemu. Podkreśliła, że wszystkim zależy
na tym, aby sport w Mikołowie prężnie się rozwijał.
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Nastąpiła obszerna dyskusja w tym temacie, w trakcie której dodatkowo poruszono kwestie:
- konieczności dokonania w najbliższym czasie podziału środków finansowych z budżetu
gminy Mikołów na wspieranie rozwoju sportu w 2018 roku;
- pozyskiwania przez kluby sportowe dodatkowych środków finansowych np. poprzez
nawiązywanie współpracy ze sponsorami;
- artykułów sportowych, jakie ukazują się na łamach „Gazety Mikołowskiej”;
- stypendiów sportowych;
- finansowania sportu seniorskiego.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – zaproponował zamknąć dyskusję w tym temacie
i przystąpić do dalszej części obrad. Zadał pytanie, czy członkowie Komisji zgadzają się,
aby podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Mikołowa odczytał stanowisko Komisji Rady
Miejskiej Mikołowa nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji odnośnie publicznych
wypowiedzi prezesa AKS Mikołów?
Członkowie Komisji zgodzili się przez aklamację.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – ogłosił 10-cio minutową przerwę, po której
wznowił obrady. Przedstawił wniosek państwa Rybickich o udzielenie w 2018 roku
refundacji poniesionych kosztów na prace konserwatorskie prowadzone przy zabytku
na terenie Mikołowa.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Piotr
Stencel, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz radna Iwona Spychała-Długosz.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – zaproponował wystąpić do Burmistrza
Mikołowa z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie miasta Mikołów na 2018 rok
środków finansowych na:
- zakup nowej mobilnej sceny wraz z odpowiednim oświetleniem;
- realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków;
- budowę ogrodzenia stadionu miejskiego wraz z drogą dojazdową przy ul. Zawilców.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Radny Krzysztof Żur – zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych
na obchody 15-lecia KS „Burza Borowa Wieś”.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poruszyła temat święta niepodległości.
Zaproponowała wystąpić do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o przygotowanie bardziej
rozbudowanych, całodziennych uroczystości, które towarzyszyć będą przyszłorocznym
obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
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Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – zaprosił członków Komisji do uczestnictwa
w spotkaniu Komitetu ds. organizacji obchodów 800-lecia miasta Mikołowa, które odbędzie
się 29 listopada o godzinie 1600 w Biurze Rady Miejskiej Mikołowa.
Radna Ewa Chmielorz – zaprosiła do Mokrego na obchody dnia św. Mikołaja – impreza
rozpocznie się po roratach, które rozpoczynają się o godzinie 1800.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – przedstawił protokół Nr 30/2017, do którego
nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 30/2017 został przyjęty przez aklamację.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1855
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)

Przewodniczący Komisji RM Nr 7
(Piotr Stencel)
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