PROTOKÓŁ NR 25/2017
z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło
się dnia 19 kwietnia 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 w tym omówienie tematu wiodącego Sesji RM: Śląski Ogród
Botaniczny.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel - otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji,
przewodniczącego RM Michała Rupika, radnego Eugeniusza Wycisło, Burmistrza Mikołowa
Stanisława Piechulę, Dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego Pawła Kojsa, Zastępcę
Dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego Patryka Bubłę, Dyrektora Miejskiego Domu
Kultury Izabelę Paździorek-Jakubowską, radcę prawnego Michała Stępina oraz Zastępcę
Kierownika Biura Rozwoju Miasta Annę Matyjas-Szkutnik. Stwierdził prawomocność oraz
przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do przedstawionego protokołu Nr 24/2017 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 24/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – zaproponował, aby w pierwszej kolejności głos
zabrała Dyrektor Miejskiego Domu Kultury i omówiła temat tegorocznych Mikołowskich Dni
Muzyki i Impresji Mikołowskich.
Dyrektor MDK Izabela Paździorek-Jakubowska – omówiła temat. Poinformowała m.in. o:
- terminie XXVII Mikołowskich Dni Muzyki – 20.05.2017 – 10.06.2017 r.;
- nowej szacie graficznej imprezy oraz o prowadzonych akcjach promocyjnych: billboardy,
banery, tablice reklamowe w centrum Mikołowa oraz miastach ościennych;
- współpracy z Fundacją Stonoga, która za symboliczne cegiełki będzie prowadzić sprzedaż
programów artystycznych;
- artystach, którzy wystąpią na tegorocznych Mikołowskich Dniach Muzyki: {oh!} Orkiestra
Historyczna, Grzegorz Turnau, Henryk Gembalski, Christian Binde, Steepwater Band,
Martyna Pastuszka, Klaus Geitner, Paulina Tkaczyk, Julian Gembalski, Die Singphoniker,
Czech Ensemble Baroque, Agnieszka Duczmal, Jarosław Żołnierczyk, Orkiestra Kameralna
Polskiego Radia Amadeus, Krzysztof Firlus, Anna Firlus oraz Dorota Szczepańska;
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- dwóch koncertach, które odbędą się w sołectwach: w zabytkowym kościele Świętych
Apostołów Piotra i Pawła wystąpi Zespół Musica Graziosa, natomiast w kościele
św. Wawrzyńca w Mokrem odbędzie się koncert Ensemble Chimerique;
- terminie Impresji Mikołowskich – 10.07.2017 – 19.07.2017 r., które w tym roku wyjątkowo
odbędą się w centrum miasta, a nie jak zazwyczaj u księży salwatorianów;
- wysłaniu zaproszeń do piętnastu artystów, którzy mają czas do końca maja, aby potwierdzić
swój udział w tej imprezie;
- warsztatach towarzyszących Impresjom Mikołowskim.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poruszyła temat pleneru młodych.
Przewodniczący RM Michał Rupik – zadał pytanie, czy jest możliwość, aby w plener
młodych włączyć młodzież z miast partnerskich Mikołowa np. Klimkovic lub Ilavy?
Dyrektor MDK Izabela Paździorek-Jakubowska – udzieliła odpowiedzi, że propozycja
ta może być rozważona w przyszłym roku.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – podziękował Dyrektorowi Miejskiego Domu
Kultury za przybycie i omówienie tematu. Przedstawił projekt uchwały nr 54/2017
w sprawie przyjęcia dokumentu „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025”
w ramach projektu partnerskiego „J-ednolia S-trategia T-erytorialna = spójny obszar
funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej
współpracy JST”.
Zastępca Kierownika Biura Rozwoju Miasta Anna Matyjas-Szkutnik – omówiła temat.
Poinformowała, że cała strategia rozwoju zostanie szczegółowo przedstawiona na jutrzejszym
posiedzeniu Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
Radny Eugeniusz Wycisło – przypomniał, że jakiś czas temu na posiedzeniach Rady
Miejskiej Mikołowa pojawił się temat propozycji utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury
oraz współpracy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej. Zadał pytanie, czy w tej kwestii
poczynione zostały jakieś ruchy? Poruszył temat 800-lecia Mikołowa, zaproponował,
aby w ramach uczczenia tego wydarzenia na terenie naszego miasta wybudowany został
nowoczesny obiekt kulturalny albo sala widowiskowa. Wspomniał o możliwości pozyskania
środków zewnętrznych na ten cel.
Radny Henryk Czich – poparł propozycję radnego Eugeniusza Wycisło. Wspomniał
o Pawłowicach, w których w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych powstał nowy
obiekt kulturalny.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – zaapelował do radnych o racjonalne podejście do
tematu ewentualnych przyszłych inwestycji. Przypomniał, iż budynek Miejskiego Domu
Kultury jest w fatalnym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego remontu.
Poinformował, że opracowany został projekt remontu Miejskiego Domu Kultury i aktualnie
trwają poszukiwania możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków
zewnętrznych. Remont budynku Domu Kultury został wyceniony na około 10 mln złotych.
Wspomniał o planach wykorzystania budynku po byłym żłobku na cele muzeum połączonego
z galerią.
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Radny Eugeniusz Wycisło – poinformował, że na jutrzejsze posiedzenie Komisji RM Nr 3
ds. Gospodarki Miejskiej zaproszony został Kierownik Biura Rozwoju Miasta
Michał Bocheński, który omówi temat pozyskiwania środków zewnętrznych.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały w części dotyczącej kultury i sportu.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 54/2017 w części dotyczącej sfery kultury i sportu większością
głosów został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – zaproponował przystąpić do omówienia tematu
wiodącego Sesji Rady Miejskiej dotyczącego działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej Związku Stowarzyszeń Śląskiego
Ogrodu Botanicznego za 2016 rok.
Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – omówił temat na podstawie prezentacji multimedialnej.
Poinformował m.in. o:
- schemacie organizacyjnym Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
- członkach zwyczajnych Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny: województwo
śląskie, gmina Mikołów, gmina Radzionków, gmina miasta Jaworzno, gmina Racibórz, gmina
Lyski, powiat mikołowski, powiat raciborski, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski,
Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Towarzystwo Miłośników Ziemi
Raciborskiej, Stowarzyszenie Wspólnota oraz Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew;
- środkach finansowych z Radzionkowa i Jaworzna, które są lokowane w tych jednostkach
i nie są przeznaczane na wspieranie działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
- współpracy z innymi ogrodami botanicznymi w Polsce;
- działalności Palmiarni w Gliwicach oraz Egzotarium w Sosnowcu;
- członkostwie w organizacjach krajowych i międzynarodowych: od 2004 roku w Radzie
Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, od 2005 w Botanical Garden Conservation
International;
- działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, która od 2011 roku
ma swoją siedzibę w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej;
- kolekcjach roślinnych znajdujących się na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
- świętach ekologicznych, wydarzeniach, konferencjach, wystawach oraz imprezach
towarzyszących, które odbywają się na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
- pracy wolontariuszy;
- prowadzonych działaniach edukacyjnych;
- stronie internetowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz profilu na facebooku;
- artykułach oraz audycjach radiowych i telewizyjnych na temat Śląskiego Ogrodu
Botanicznego, jakie ukazywały się na łamach ogólnopolskich mediów;
- pracowniach naukowych działających w Śląskim Ogrodzie Botanicznym;
- rozwijającej się aktywności banku nasion;
- zatrudnieniu w Związku Stowarzyszeń 37 osób, z czego w Mikołowie 27, niestety
ze względu na niskie zarobki istnieje bardzo duża rotacja i odchodzi wielu ważnych
pracowników – największym problemem jest brak wykwalifikowanych pracowników
terenowych;
- współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oraz Lasami Państwowymi;
- przychodach Związku Stowarzyszeń, które w 2016 roku wyniosły 2 218 400,00 zł – składka
gminy Mikołów w 2016 roku wyniosła 1 400 000,00 zł i była mniejsza w stosunku do roku
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2015 o 85 000,00 zł (w 2015 roku składka gminy Mikołów wynosiła 500 000,00 zł, a dotacja
MOSiR na utrzymanie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej, Ośrodka Edukacji
Ekologicznej Dzieci oraz kolekcji roślin założonych w ramach RPO WSL wynosiła
985 000,00 zł, co w sumie dawało kwotę 1 485 000,00 zł);
- planach rozwojowych Śląskiego Ogrodu Botanicznego m.in. budowa winnicy oraz integracja
kolekcji ozdobnych i zachowawczych;
- planach zagospodarowania terenu, na którym swoją działalność prowadzi Stowarzyszenie
Golf Park Mikołów – propozycja stworzenia układu parkowo-krajobrazowego z rzadkimi
siedliskami roślinnymi;
- kosztach utrzymania całości obiektu – koszt utrzymania 54 hektarów to kwota rzędu
400-500 tys. złotych;
- współpracy ze Stowarzyszeniem Golf Park Mikołów – stwierdził, że inwestycje czynione
przez Golf Park Mikołów wykraczają poza możliwości Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
- planach realizacji projektu Śląski Park Nasion.
Radny Eugeniusz Wycisło – poinformował, że jakiś czas temu miał okazję poznać profesora
Kucharskiego, który jest znanym autorytetem w dziedzinie botaniki. Jego zdaniem Śląski
Ogród Botaniczny jest największą inicjatywą ogrodową i przyrodniczą w powojennej Polsce,
który posiada ogromny potencjał i możliwości przestrzenne. Śląski Ogród Botaniczny
z siedzibą w Mikołowie jest bardzo dużą zaletą i wartością naszego miasta, o które należy
dbać i wspierać ich dalszy rozwój. Pochwalił Dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego
Pawła Kojsa, który jest członkiem zarządu Krajowego Forum Ogrodów czyli Rady Ogrodów
Botanicznych i Arboretów w Polsce oraz członkiem Europejskiej Rady Ogrodów
Botanicznych. Ponadto jest światowej klasy fachowcem w swojej dziedzinie, który cieszy się
powszechnym szacunkiem i uznaniem. Wspomniał, że pole golfowe jest inicjatywą
towarzyszącą, która ma na celu obniżenie kosztów utrzymania terenu Śląskiego Ogrodu
Botanicznego.
Radna Ewa Chmielorz – poruszyła temat porozumienia Śląskiego Ogrodu Botanicznego
ze Stowarzyszeniem Golf Park Mikołów oraz zapisów dotyczących zwrotu nakładów
kosztów. Zadała pytanie, czy środki finansowe jakie w tej chwili ponosi Golf Park Mikołów
są gdzieś zaksięgowane oraz o jakich szacunkowych kosztach mowa w przypadku
ewentualnego zwrotu poniesionych kosztów?
Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – wyjaśnił w jakim przypadku Golf Park Mikołów mógłby
wnioskować o zwrot poniesionych kosztów – tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy miasto
zdecydowałoby się na zerwanie współpracy z Golf Park Mikołów i zechciałoby przeznaczyć
te tereny na inny cel. Jeżeli na przykład Golf Park Mikołów stwierdziłby, iż nie stać go na
dalsze utrzymywanie tego terenu to działanie to nie wiąże się z żadnym zwrotem nakładów
finansowych. Poinformował, że wszystkie wykonane na tym terenie inwestycje są zliczane
i zakończyła się procedura przejęcia nowopowstałych budynków, które od tej pory są na
stanie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Przypomniał genezę powstania Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie oraz omówił temat działalności Związku Stowarzyszeń.
Radna Ewa Chmielorz – poruszyła temat Związku Metropolitarnego.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – zwrócił się do Dyrektora Śląskiego Ogrodu
Botanicznego z prośbą, aby na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej przedstawione zostało
zestawienie kosztów, jakie na przestrzeni poprzednich lat były ponoszone na utrzymanie
Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Poprosił, aby w zestawieniu tym znalazła się także
informacja, ile środków finansowych powinien mieć do dyspozycji Śląski Ogród Botaniczny,
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aby móc spokojnie i prawidłowo funkcjonować oraz porównanie kosztów utrzymania innych
ogrodów botanicznych w Polsce z uwzględnieniem ilości powierzchni jaką zarządzają.
Wyraził rozczarowanie, iż Śląski Ogród Botaniczny oraz pole golfowe stały się elementem
rozgrywek politycznych. Nawiązał do wypowiedzi radnej Ewy Chmielorz dotyczącej
ewentualnego zwrotu poniesionych przez Golf Park Mikołów kosztów. Zwrot poniesionych
kosztów nastąpi tylko i wyłącznie wtedy jeżeli zerwanie porozumienia nastąpi ze strony
miasta Mikołów lub ze strony Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Wyjaśnił, że po zakończeniu
30-letniego okresu użyczenia terenu żadna ze stron nie będzie zwracać żadnych środków
finansowych.
Radna Ewa Chmielorz – poruszyła temat sali terenowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
która została przekazana na rzecz Przedszkola nr 10 w Mokrem oraz terenu kółka rolniczego.
Zadała pytanie, jak Dyrektor Kojs ocenia zmianę w sposobie funkcjonowania Śląskiego
Ogrodu Botanicznego i przejęcie zadań, które wcześniej wykonywał Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Mikołowie?
Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – poprosił, aby w tym temacie wypowiedział się jego zastępca
pan Patryk Bubła.
Zastępca Dyrektora ŚOB Patryk Bubła – poinformował, że zmiana ta niesie ze sobą
zarówno plusy, jak i minusy. Na Śląski Ogród Botaniczny spadła duża odpowiedzialność
i okazało się, że Ogród nie ma wielu umiejętności, uprawnień i pozwoleń, które posiadał
MOSiR, dlatego obie jednostki nadal współpracują. Z drugiej strony jednak komunikacja
i zarządzanie całością jest znacznie łatwiejsze i szybsze, ponieważ Związek Stowarzyszeń
rządzi się troszeczkę innymi prawami niż MOSiR, który jest jednostką organizacyjną gminy
Mikołów. Ogólny bilans całej tej zmiany można ocenić pozytywnie i korzystnie.
Radny Krzysztof Żur – podziękował Dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Botanicznego za jego
pracę i pochwalił dotychczasowe osiągnięcia. Stwierdził, że byłoby dużym ciosem dla
Związku Stowarzyszeń Śląskiego Ogrodu Botanicznego i całej gminy Mikołów, gdyby tak
ważny i uznany fachowiec, jakim jest dr Paweł Kojs zrezygnował z pełnionej funkcji.
Zaapelował do radnych o głośne i aktywne wspieranie inicjatywy Śląskiego Ogrodu
Botanicznego.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – poparł stanowisko radnego Krzysztofa Żura.
Radny Henryk Czich – zadał pytanie, czy istnieje możliwość wprowadzenia biletowanych
wejść na teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego?
Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – udzielił odpowiedzi, że jest to bardzo trudny temat.
Poinformował, że Sośnia Góra wymaga inwestycji na poziomie około 1,5 mln złotych.
Wyjaśnił, że od momentu zakończenia realizacji projektu mija właśnie 5 lat i obiekt ten
wymaga wielu remontów i napraw, aby mógł w dalszym ciągu funkcjonować. Wspomniał
o sprzęcie, który uległ naturalnemu zużyciu, przestarzałych komputerach
oraz zdegradowanym placu zabaw. Koszt remontu placu zabaw został wyceniony
na 37,5 tys. złotych.
Radny Henryk Czich – zwrócił się z prośbą, aby problem ten został przedstawiony
na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej.
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Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – poruszył temat Karty Mikołowianina.
Radny Henryk Czich – stwierdził, że Śląski Ogród Botaniczny jest za mało rozreklamowany
poza granicami Mikołowa.
Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – poinformował, że liczba osób odwiedzających Śląski Ogród
Botaniczny na poziomie około 100 tys. osób rocznie jest maksymalną granicą finansową
Ogrodu. Wyjaśnił, że każda kolejna osoba odwiedzająca ten obiekt generuje koszty
w wysokości około 2 złotych – sprzątanie, wywóz nieczystości, zniszczenia.
Przewodniczący RM Michał Rupik – odniósł się do wypowiedzi radnego Henryka Czicha.
Zwrócił uwagę na to, iż wprowadzenie biletowanych wejść wiąże się ze środkami
finansowymi m.in. na zakup odpowiednich programów i sprzętu, wykonanie bramek
i ogrodzeń oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników. Stwierdził, że na banery reklamowe
i działania promocyjne również potrzebne są dodatkowe środki finansowe, których Śląski
Ogród Botaniczny nie ma. Wyraził nadzieję, iż radni będą równie entuzjastycznie nastawieni
do działań Śląskiego Ogrodu Botanicznego podczas uchwalania środków finansowych na ten
cel. Poruszył temat autobusu, który w zeszłym roku kursował do Ogrodu Botanicznego oraz
przekazał sugestie mieszkańca Mikołowa, który zaproponował wykonanie wiaty
przystankowej w okolicy ogrodu oraz poprosił o czytelniejszy rozkład jazdy. Poruszył temat
wykonania drogi roboczej wzdłuż ul. Sosnowej, aby piesi i rowerzyści bezpiecznie mogli
dostać się na Sośnią Górę.
Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – poinformował, że autobus będzie kursował od maja.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – szczegółowo omówił plany dotyczące
wykonania drogi do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, która docelowo ma powstać wzdłuż
ul. Sosnowej.
Radna Ewa Chmielorz – poruszyła temat niskich zarobków osób zatrudnionych w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym.
Przewodniczący RM Michał Rupik – zadał pytanie, ile środków finansowych potrzebuje
Śląski Ogród Botaniczny w 2017 roku, aby móc funkcjonować na dotychczasowym
poziomie?
Dyrektor ŚOB Paweł Kojs – udzielił odpowiedzi, że 1 700 000,00 zł.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poruszył temat pozyskiwania środków
zewnętrznych.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – podziękował Dyrektorowi Śląskiego Ogrodu
Botanicznego za przybycie na posiedzenie Komisji i omówienie tematu. Przedstawił pozostałe
sprawy, które wpłynęły do Komisji.
- Projekt uchwały nr 56/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – omówił temat. Poinformował, że w związku
z wniesionym zapotrzebowaniem na uzupełnienie niezbędnych środków finansowych
dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 923 507,70 zł w działach:
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 667 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 254 910,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – 169 507,70 zł,
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- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 000,00 zł,
- 855 – Rodzina – 27 000,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 125 000,00 zł,
- 926 – Kultura fizyczna – 60 000,00 zł.
Źródłem pokrycia zgłoszonych zapotrzebowań są pozyskane dochody w kwocie 348 454,27 zł
oraz wolne środki w kwocie 575 053,43 zł.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 56/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Pismo pana Ryszarda Szendzielarza dot. dofinansowania opracowania „Saga
Rodziny Bernarda Krawczyka”.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że temat ten zostanie
szczegółowo omówiony na spotkaniu, w którym poza panem Szendzielarzem, weźmie także
udział Dyrektor Instytutu Mikołowskiego Maciej Melecki. Zaprosił przewodniczącego
Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Informacji i Promocji do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – zadał pytanie, czy członkowie Komisji mają jakieś
zapytania lub uwagi do tematu realizacji dotychczasowych wniosków Komisji?
Nie wniesiono żadnych zapytań, ani uwag.
Do pkt 4
Radny Krzysztof Żur – zaproponował, aby Komisja RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu,
Informacji i Promocji poparła działania Śląskiego Ogrodu Botanicznego i wystąpiła
do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o dodatkowe środki finansowe na jego działalność.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – zaproponował wystąpić do Burmistrza
Mikołowa z wnioskiem o przeznaczenie na działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w 2017 roku kwoty 1 700 000,00 zł.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Powyższy wniosek został przyjęty większością głosów.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1950
Protokołowała
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji RM Nr 7
(Piotr Stencel)

(Katarzyna Pustułka)
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