PROTOKÓŁ NR XLV/45/2018
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
która odbyła się w sołectwie Borowa Wieś, w budynku sołtysówki przy ul. Równoległej 2
Obrady rozpoczęto o godzinie 17-tej
Obecnych 21 radnych.
Porządek obrad
Otwarcie sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:
1) kultura i sport,
2) polityka senioralna,
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi
na lata 2018 - 2020" – druk nr 1;
- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 2;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 3;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (5.000 zł) – druk nr 4;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000 zł) – druk nr 5;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 27– druk nr 6;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie – druk nr 7;
- zmiany uchwały nr VIII/134/2015 RM Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w spr. określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – druk nr 8;
- zmiany Uchwały nr XVII/401/2016 RM Mikołowa z dnia 15.03.2016 r. w spr. Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów – druk nr 9;
- możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej – druk nr 10;
- określenia warunków formularzy oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu
dotyczących możliwości składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 11;
- zmiany uchwały nr XVIII/449/2016 RM Mikołowa z dnia 26.04.2016 r. ws. zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów – druk nr 12;
- zmieniająca uchwałę nr XXI/501/2016 z dni 30.08.2016 r. ws. organizacji wspólnej obsługi
finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy
Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej
obsługi – druk nr 13;
- ustanowienia hejnału Mikołowa i zasad jego używania – druk nr 14.
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9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik przywitał wszystkich przybyłych na
posiedzenie.
Sołtys sołectwa Borowa Wieś Kazimierz Pruszydło przywitał wszystkich przybyłych, krótko
przedstawił ostatnie osiągnięcia, problemy z jakimi boryka się sołectwo oraz zaprosił wszystkich na
8 września na sołecki festyn rodzinny.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula omówił propozycje rozwiązania problemów sołectwa.
Ponadto przedstawił prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” Bujaków, obchodzącej
w bieżącym roku 65 lecie powstania – wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Michałem
Rupikiem złożyli na ręce prezesa firmy gratulacje oraz podziękowania za wieloletnią działalność
i wspieranie lokalnej społeczności.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik otworzył sesję – stwierdził
prawomocność obrad.
Do pkt 2
Wyznaczono sekretarzy:
Radego Eugeniusza Wycisło, który wyraził zgodę.
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - przedstawił porządek obrad.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował wniesienie do porządku
obrad projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXXVII/712/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018 (225.000,00) –
druk nr 15;
- utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych
w Mikołowie Borowej Wsi – druk nr 16;
- wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – druk nr 17.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił protokół nr XLIV/44/2018.
Poinformował, iż do protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół przyjęto przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Krystyna Świerkot złożyła interpelację w sprawie położenia asfaltu na drodze ul.
Wrzosowej.
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Radny Henryk Czich złożył interpelację w sprawie postawienia ławek dla starszych mieszkańców
na trasie z centrum do oddalonych południowych ulic miasta oraz zwiększenia liczby punktów
z parkingami dla rowerów.
Do pkt 6
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula nawiązując do sprawy postawienia ławek,
poinformował, iż wszystkie wnioski mieszkańców w tej kwestii są realizowane, pod warunkiem, że
wniosek dotyczy terenu miejskiego oraz pod warunkiem zgody mieszkańców danej okolicy.
Stwierdził, że wpływają również petycje o usuwanie ławek ze względu na uciążliwości związane
z hałaśliwym zachowaniem młodzieży, która się tam gromadzi.
Do pkt 7
1) Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż do rady wpłynęło
sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za lata 2017 – 2018.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wojciech Tkacz omówił i przedstawił
w formie multimedialnej sprawozdanie na temat rozwoju sportu i rekreacji w mieście za lata 2017 –
2018.
Radny Józef Kurtycz poruszył temat aktualnej sytuacji prawnej związanej z relacjami
Amatorskiego Klubu Sportowego i MOSiR.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wojciech Tkacz omówił temat.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radny Józef Kurtycz,
- radna Katarzyna Syryjczyk Słomska,
- radny Krzysztof Żur.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż do rady wpłynęło sprawozdanie
Miejskiego Domu Kultury za 2017 rok, które omawiała Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu,
Informacji i Promocji.
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Izabela Paździorek – Jakubowska przedstawiła
sprawozdanie z formie multimedialnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował, aby w związku ze zbliżającymi się
obchodami 800 lecia miasta Mikołowa, powrócić do dyskusji nad możliwością wybudowania nowej
wielofunkcyjnej hali widowiskowej. Przypomniał, iż wniosek taki złożył już na spotkaniu Komitetu
ds. organizacji obchodów jubileuszu.
Pytań, ani dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż do rady wpłynęło sprawozdanie
za 2017-2018 rok.
Sprawozdanie było omówione na posiedzeniu Komisji nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej sprawozdanie omówiła i przedstawiła w formie
prezentacji.
Pytań, ani dyskusji nie było.
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2) Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż wpłynęła informacja
nt. polityki senioralnej. Temat omówiła Komisja nr 6 ds. Społecznych.
Przewodnicząca Komisji nr 6 ds. Społecznych Iwona Spychała – Długosz poinformowała, iż
temat został szczegółowo przeanalizowany na posiedzeniu komisji. Informacje dotyczące polityki
senioralnej przedstawiła również przedstawicielka Rady Seniorów w Mikołowie p. Edyta
Majchrzak.
Pytań, ani dyskusji nie było.
3) Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
Przewodnicząca Komisji nr 6 ds. Społecznych Iwona Spychała – Długosz poinformowała, iż
temat został szczegółowo przeanalizowany na posiedzeniu komisji.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podsumowując temat dot. kultury, poinformował, iż raz
w miesiącu odbywa się spotkanie przedstawicieli wszystkich jednostek kultury w mieście, na
którym omawiane są podejmowane działania oraz plany przeszłościowe. Podziękował za bardzo
dobrą pracę i współpracę wszystkim pracownikom zajmującym się sprawami sportu, kultury,
polityki senioralnej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przewodniczący Rady Michał Rupik ogłosił 10 minut przerwy, po której wznowił obrady.
Poinformował, iż wpłynęło również sprawozdanie z działalności Instytutu Mikołowskiego.
Przypomniał, że instytut boryka się obecnie z problemami lokalowymi. Oddał głos dyrektorowi
Maciejowi Meleckiemu, który omówił temat problemów lokalowych oraz przedstawił ofertę
zakupu pamiątek po Rafale Wojaczku.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula omówił aktualny stan prawny i techniczny budynku
w którym obecnie znajduje się siedziba Instytutu Mikołowskiego.
Przewodniczący Komisji nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji Piotr Stencel,
podsumowując tematy, podziękował jednostkom kultury i sportu za skuteczną działalność na rzecz
pozyskiwania środków oraz organizację imprez artystycznych i sportowych.
Do pkt 8
Przewodniczący Rady Michał Rupik - kolejno przedstawił projekty uchwał w sprawie:
- przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami
pozarządowymi na lata 2018 - 2020" – druk nr 1;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował naniesienie poprawki w podstawie prawnej
projektu, poprzez zmianę publikatora ustawy o samorządzie gminnym na „2018 r., poz. 994
z późn.zm.”
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/805/2018 została podjęta jednogłośnie.
4

- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 2;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował naniesienie poprawki w podstawie prawnej
projektu, poprzez wykreślenie ust. 2 z art. 39 ustawy o finansach publicznych.
Skarbnik miasta Danuta Jasińska – Gdaniec, w imieniu Burmistrza, poprosiła o naniesienie
poprawek literowych: w zał. nr 2 w nazwie działu 710 „Działalność usługowa” i w nazwie działu
754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.
Radna Stanisława Hajduk – Bies poprosiła o doprecyzowanie, na jakie wydatki związane
z organizacją 100 lecia Niepodległości Polski będzie przeznaczona kwota 200 tys. zł?
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- kierownik Biura Promocji Anna Olszynka,
- radny Eugeniusz Wycisło,
- skarbnik miasta Danuta Jasińska – Gdaniec.
W wyniku dyskusji skarbnik miasta Danuta Jasińska – Gdaniec zaproponowała, aby
w uzasadnieniu projektu w pkt 2. Zmiana planu wydatków w rozdziale 75075 – promocja jednostek
samorządu terytorialnego – rozszerzyć opis poprzez dodanie na końcu zdania: „przewodników
miejskich i tablic informacyjnych, organizacji wystaw w Miejskiej Placówce Muzealnej i innych
prezentacji, wydania kalendarzy i innych”.
Propozycję przyjęto przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały, wraz z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 3.
Uchwała nr XLV/806/2018 została podjęta większością głosów.
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 3;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 2.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował naniesienie poprawek w podstawie prawnej
projektu, poprzez:
- w publikatorze ustawy o finansach publicznych po poz. 2077 dopisanie „z późniejszymi
zmianami”,
- zmianę publikatora ustawy o samorządzie gminnym na „2018 r., poz. 994 z późn. zm.”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 2.
Uchwała nr XLV/807/2018 została podjęta większością głosów.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 4;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
5

- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował naniesienie następujących poprawek:
1) w podstawie prawnej projektu:
- w ustawie o samorządzie gminnym po art. 10 dodać „art. 18 ust. 2 pkt 15”,
- w ustawie o finansach publicznych przed art. 220 dodać „art. 216 ust. 2 pkt 5”;
2) w § 1 po słowie „udzielić” dodać „z budżetu Gminy Mikołów”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/808/2018 została podjęta jednogłośnie.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 5;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował naniesienie następujących poprawek:
1) w podstawie prawnej projektu:
- w ustawie o samorządzie gminnym po art. 18 ust. 2 pkt 15 dodać „oraz art. 58 ust. 1”,
2) w § 1 po słowie „udzielić” dodać „Powiatowi Mikołowskiemu” oraz po słowie „celowej” dodać
„z budżetu Gminy Mikołów na rok 2018”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/809/2018 została podjęta jednogłośnie.
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 27 – druk
nr 6;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowano: za 4 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 XLV/810/2018 została podjęta jednogłośnie.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie – druk nr 7;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowano: za 4 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 0.
Radny Krzysztof Żur poinformował, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy
terenu pod budowę przedszkola w sołectwie Borowa Wieś.
Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska zaproponowała, aby Burmistrz na najbliższym
posiedzeniu Komisji nr 6 ds. Społecznych przedstawił koncepcję rozbudowy budynku Przedszkola
nr 11.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/811/2018 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany uchwały nr VIII/134/2015 RM Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w spr. określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołów i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – druk nr 8;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 9 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 1.
Do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
z którego wynika, że na ten temat nie wpłynęły żadne opinie.
Radny Eugeniusz Wycisło zaproponował, aby w prasie lokalnej zamieścić informację nt. odpadów
ulegających biodegradacji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/812/2018 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany Uchwały nr XVII/401/2016 RM Mikołowa z dnia 15.03.2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów – druk nr 9;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 10
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
z którego wynika, że na ten temat nie wpłynęły żadne opinie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/813/2018 została podjęta jednogłośnie.
- możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej – druk nr 10;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 9 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych, z którego wynika, że na
ten temat nie wpłynęły żadne opinie.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował, aby nanieść poprawkę w podstawie prawnej
projektu, poprzez dopisanie daty ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu „z dnia 12
stycznia 1991 r.”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/814/2018 została podjęta jednogłośnie.
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- określenia warunków formularzy oraz określenia formatu elektronicznego, warunków
i trybu dotyczących możliwości składania informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
– druk nr 11;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 9 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji społecznych, z którego wynika, że na
ten temat nie wpłynęły żadne opinie.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował, aby § 2 ust. 1 pomiędzy cytatem a słowem
„formacie” dopisać przyimek „w”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/815/2018 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany uchwały nr XVIII/449/2016 RM Mikołowa z dnia 26.04.2016 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów – druk nr 12;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6 radnych, przeciw
0, wstrzymujących 0.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował, aby nanieść poprawkę w podstawie prawnej
projektu, poprzez zmianę publikatora ustawy o systemie oświaty na: „t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457
z późn. zm.”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/816/2018 została podjęta jednogłośnie.
- zmieniająca uchwałę nr XXI/501/2016 z dni 30.08.2016 r. ws. organizacji wspólnej obsługi
finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy
Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej
obsługi – druk nr 13;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6 radnych, przeciw
0, wstrzymujących 0.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował, aby § 1 w cytowanym brzmieniu ust. 6 po słowie
„związanych” dodać przyimek „z”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/817/2018 została podjęta jednogłośnie.
- ustanowienia hejnału Mikołowa i zasad jego używania – druk nr 14;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 Statutową – głosowano: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
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Komisje wystąpiły z wnioskami, aby w § 6 ust. 2 po słowach „Burmistrza Mikołowa” dopisać
„i Rady Miejskiej Mikołowa”.
Nastąpiła dyskusja nad wnioskami komisji oraz nad treścią ust. 1 § 6. W dyskusji głos zabrali:
- radca prawny Łukasz Szkarłat,
- Burmistrz Stanisław Piechula,
- radny Eugeniusz Wycisło,
- przewodniczący rady Michał Rupik,
- radny Józef Kurtycz,
- radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
- radna Barbara Wilkoszyńska,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- radny Krzysztof Rogalski.
W wyniku dyskusji zaproponowano:
- następujące brzmienie ust. 1 § 6: „prawo do decydowana o wykonaniu i odtwarzaniu Hejnału
przysługuje: Burmistrzowi Mikołowa, Radzie Miejskiej Mikołowa, jednostkom pomocniczym
Gminy Mikołów, komórkom organizacyjnym Urzędu miasta Mikołów, jednostkom organizacyjnym
Gminy Mikołów”,
- ust. 2 § 6 pozostawić bez zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 6.
Propozycję przyjęto większością głosów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesioną zmianą § 6 ust.1..
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 7.
Uchwała nr XLV/818/2018 została podjęta większością głosów.
- zmiany uchwały Nr XXXVII/712/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018– druk nr 15;
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 9 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Radca prawny Łukasz Szkarłat zaproponował, aby nanieść poprawki w podstawie prawnej
projektu, poprzez:
- dopisanie wyrażenia „z późniejszymi zmianami” przy publikatorze ustawy o samorządzie
gminnym,
- w ustawie o samorządzie gminnym po art. 10 ust. 2, dodać: „art. 18 ust. 2 pkt 15,”,
- w ustawie o finansach publicznych przed art. 220 dodać: „art. 216 ust. 2 pkt 5”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/819/2018 została podjęta jednogłośnie.
- utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych
w Mikołowie Borowej Wsi – druk nr 16;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XLV/820/2018 została podjęta jednogłośnie.
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- wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – druk nr 17.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Grażyna Socha – omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- przewodniczący rady Michał Rupik,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- Burmistrz Stanisław Piechula,
- radna Barbara Wilkoszyńska.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 1, wstrzymujących – 1.
Uchwała nr XLV/821/2018 została podjęta większością głosów.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik;
1) przypomniał radnym o obowiązku złożenia do dnia 17.09.br. oświadczeń majątkowych na
koniec kadencji. W związku z zarządzonymi wyborami samorządowymi na dzień 21.10.br.,
zaproponował, aby sesja zaplanowana na 30 października odbyła się 16.10.br.
Przedstawił informację Wojewody Śląskiego o przekazaniu do publikacji w BIP oświadczeń
majątkowych Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa,
2) powiadomił, że do rady wpłynęły:
- pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. rad młodzieżowych – przekazane do Komisji nr 6 ds.
Społecznych,
- informacja Burmistrza o wydaniu przez niego dyspozycji obniżenia swojego wynagrodzenia do
kwoty wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. Dyspozycja jest wydana ze
względu na to, że Rada Miejska Mikołowa nie podjęła uchwały o obniżeniu wynagrodzenia
Burmistrzowi,
- informacja o stwierdzeniu nieważności części określonej w § 4 uchwały RM nr XLIV/796/2018 w
sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych (podjęto uchwałę w sprawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi
na rozstrzygniecie nadzorcze),
- informacja Starosty Mikołowskiego o zrzeczeniu się odszkodowania przez Skarb Państwa za
grunty przejęte na rzecz Gminy Mikołów pod budowę ulicy Dzieńdziela,
- postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. opinii do projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów. Pismo
przekazane do komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
- sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.,
- informacja prawna na temat roszczeń o odszkodowania działkowców ROD „Kolejarz”. Sprawą
zajmuje się Komisja nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
- pismo mieszkańców ul. Dzwonkowej w sprawie budowy drogi i chodnika przy tej ulicy – pismo
skierowane do komisji: nr 2 ds. Budżetu oraz nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
Do pkt 10
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula:
- przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał,
- poinformował, iż wszystkie ważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym
przekazał w comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta,
- posumował wakacyjną działalność instytucji kultury i sportu na rzecz dzieci i młodzieży,
- podziękował służbom miejskim za sprawna organizację święta koronacji obrazu Matki Boskiej
Mikołowskiej,
- wspomniał o współfinansowaniu przebudowy przejść dla pieszych na terenie miasta,
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- poinformował o zakończeniu remontu przejścia-tunelu z rynku w kierunku Placu 750-lecia,
- zaprosił do udziału w Dniach Mikołowa i pokrótce omówił planowane z tej okazji imprezy.
Do pkt 11
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik oddał głos przedstawicielowi Stowarzyszenia
Sąsiedzkiego SIEDLISKO w Mikołowie, adwokatowi Michałowi Ciupie.
Adwokat Michał Ciupa, który przedstawił stanowisko mieszkańców osiedla Reta Śmiłowicka
w sprawie braku drogi dojazdowej do osiedla.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula przedstawił stanowisko Gminy Mikołów w świetle
aktualnej sytuacji prawnej tej sprawy.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik,
- mieszkaniec osiedla Reta Śmiłowicka,
- adwokat Michał Ciupa,
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
W wyniku dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik stwierdził, iż nie ma
możliwości rozstrzygnięcia tego problemu na dzisiejszej sesji i zaproponował, iż przekaże sprawę
do rozpatrzenia merytorycznej komisji rady.
Radna Ewa Chmielorz zaprosiła wszystkich do udziału w dożynkach sołeckich, które odbędą się
w dniu 8.09.br. od godz. 15-tej.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady
Miejskiej podziękował za udział w obradach i ogłosił zamknięcie sesji o godz. 20 15.
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
Protokołowały:
Przewodniczący
(Grażyna Kozicka)
Rady Miejskiej
(Katarzyna Pustułka)

(Michał Rupik)
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