Protokół Nr 5/2019
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 13 maja 2019 roku
o godzinie 1600 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Wizytacja siedziby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Konstytucji 3 Maja 8.
2. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy wniesione w tym omówienie tematu wiodącego sesji RM: pomoc społeczna.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przeprowadzono wizytację siedziby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Konstytucji 3 Maja 8.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – otworzyła posiedzenie, przywitała
członków Komisji, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa Michała Rupika, radną
Katarzynę Głośną, radną Martynę Centkowską-Strzelczyk, zastępcę burmistrza Mateusza
Handla, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz, naczelnika Wydziału Oświaty
Jarosławę Bizoń, głównego specjalistę Wydziału Oświaty Ewę Głowanię, kierownika
Biura Aktywności Obywatelskiej Justynę Rudner, dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie Aleksandrę Czech, dyrektora Żłobka Miejskiego w Mikołowie Kornelię
Młyńską, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie Małgorzatę Dudkiewicz,
kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Aleksandrę Stolarską,
zastępcę kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Katarzynę
Krzyżaniak oraz rodziców dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 10, którzy starają
się o utworzenie dodatkowego oddziału klasy pierwszej. Stwierdziła prawomocność
oraz przedstawiła porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 57/2019 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego
na rok 2020.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel oraz kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej
Justyna Rudner – kolejno omówili temat. Poinformowali, że w dniu 19 marca 2019 r. Rada
Miejska Mikołowa podjęła uchwałę nr VII/60/2019, w której określiła zasady budżetu
obywatelskiego na rok 2020. W dniu 24 kwietnia 2019 r. ww. uchwała została uchylona
w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego, który stwierdził jej nieważność.
Przedstawiony projekt uchwały uwzględnia wszystkie zmiany, które zostały wskazane jako
konieczne przez organ nadzoru.
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Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: zastępca burmistrza Mateusz
Handel, kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej Justyna Rudner, radna Aneta Esnekier
oraz radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
Radna Aneta Esnekier – poinformowała, iż w §15 jest niepoprawna numeracja.
Kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej Justyna Rudner – zgłosiła następujące
autopoprawki do ww. projektu uchwały:
- §13.1 otrzymuje brzmienie: „Każdy głosujący może głosować tylko jeden raz, udzielając
poparcia maksymalnie: jednemu projektowi z puli projektów dużych oraz jednemu projektowi
z puli projektów małych”;
- §15.2 otrzymuje brzmienie: „Za wybrane do realizacji projekty, które uzyskały największą
liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla
projektów małych oraz dla projektów dużych. Dla określenia wartości projektów stosuje się
wycenę ostateczną projektów dokonaną przez komórkę właściwą Urzędu. Warunkiem
dopuszczenia projektu do realizacji jest uzyskanie minimum 15 głosów w trakcie
głosowania”.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 57/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie wraz
ze zgłoszonymi autopoprawkami.
- Projekt uchwały nr 58/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat. Poinformował, że dokonuje się:
zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 352 183,00 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę
289 395,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 641 578,00 zł z przeznaczeniem
na zabezpieczenie środków finansowych m.in. w dziale:
- 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 534 045,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna na kwotę 5 749,00 zł,
- 855 – Rodzina na kwotę 59 258,00 zł.
Szczegółowo omówił zaproponowane zmiany w ww. działach.
Wobec braku 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 58/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie dla zmian
w dziale 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – ogłosiła 5-cio minutową przerwę, po której
wznowiła obrady. Oddała głos rodzicom dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 10,
którzy starają się o utworzenie dodatkowego oddziału klasy pierwszej.
Przedstawicielka rodziców spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 10, którzy starają się
o utworzenie dodatkowego oddziału klasy pierwszej. – przedstawiła zaistniały problem.
Poinformowała, że rodzice przybyli na dzisiejsze posiedzenie Komisji, ponieważ władze
miasta nie wyraziły zgody na to, aby dzieci spoza obwodu szkoły mogły podjąć naukę w tej
placówce. Wyjaśniła, że decyzja rodziców o podjęciu nauki w Szkole Podstawowej nr 10 nie
była przypadkowa i nie wynikała z chwilowego kaprysu. Szeroko uargumentowała swoje
stanowisko w tej sprawie. Wyjaśniła, że w wielu przypadkach w szkole uczy się już starsze
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rodzeństwo, co zdecydowanie ułatwi proces adaptacji oraz spowoduje, że dziecko będzie mieć
poczucie bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia w tej sytuacji jest także aspekt logistyczny
związany z dowozem dzieci do szkoły. Zapewniła, iż dokonując takiego wyboru rodzice
kierowali się przed wszystkim dobrem dziecka i zdecydowali się na placówkę, która w ich
opinii zapewni im bezpieczeństwo, zminimalizuje stres adaptacyjny przez fakt uczęszczania
do niej rodzeństwa, a także zagwarantuje jak najlepszą edukację. Zwróciła się z prośbą
o wsparcie i wyrozumiałość oraz o ponowne rozpatrzenie wniosku, a co za tym idzie
umożliwienie dzieciom nauki w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- obecnego podziału na obwody szkół;
- kosztów związanych z utworzeniem dodatkowego oddziału;
- reformy oświatowej;
- innego wniosku rodziców o utworzenie dodatkowego oddziału klasy IV w Szkole
Podstawowej nr 1 dla części dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz dla dzieci ze szkoły
na Recie;
- konieczności utworzenia 2-3-osobowego oddziału klasy IV w Szkole Podstawowej nr 10.
Wiceprzewodniczący RM Michał Rupik – zaproponował wystąpić do burmistrza
Mikołowa z wnioskiem o utworzenie dodatkowego oddziału klasy I w Szkole Podstawowej
nr 10.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – zwróciła się z prośbą, aby w kwestii tworzenia
dodatkowych oddziałów klas IV trzymać się wcześniej przyjętych norm i zasad i nie dopuścić
do utworzenia oddziałów, których funkcjonowanie nie jest niezbędne. Ponadto
zaproponowała wystąpić do burmistrza Mikołowa z wnioskiem o przeanalizowanie
obecnych obwodów szkół i rozważenie możliwości zmiany granic rejonizacyjnych
z uwzględnieniem kwestii bezpiecznej drogi dziecka do szkoły.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Zakończono dyskusję w tym temacie.
W dyskusji udział wzięli: rodzice dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 10, którzy
starają się o utworzenie dodatkowego oddziału klasy pierwszej, radna Katarzyna SyryjczykSłomska, zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz, radna Stanisława Hajduk-Bies,
wiceprzewodniczący RM Michał Rupik, radny Krzysztof Żur, naczelnik Wydziału Oświaty
Jarosława Bizoń, Główny specjalista Wydziału Oświaty Ewa Głowania, przewodnicząca
Komisji Ewelina Kukla, radna Anna Chrapek-Budacz oraz radna Katarzyna Głośna.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła pozostałe sprawy,
które wpłynęły do Komisji.
- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mikołowie za 2018 rok.
- Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Mikołów.
Kierownik MOPS Aleksandra Stolarska – omówiła temat.
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Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w 2018 roku – 313 306,46 zł;
- różnic pomiędzy kontraktem socjalnym a projektem socjalnym;
- działań realizowanych na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych;
- realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- zadań realizowanych przez asystentów rodziny.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – poruszyła temat projektu uchwały nr 54/2019 w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata
2019-2024. Zwróciła uwagę na liczne błędy stylistyczne.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
oraz oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok do wiadomości.
W dyskusji udział wzięli: kierownik MOPS Aleksandra Stolarska, zastępca kierownika
MOPS Katarzyna Krzyżaniak, radna Grażyna Ostafin, radna Stanisława Hajduk-Bies, radna
Aneta Esnekier oraz przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla.
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii
w 2018 roku wraz z sprawozdaniem z działalności samorządu lokalnego
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku.
Kierownik MOPS Aleksandra Stolarska – omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: kierownik MOPS Aleksandra
Stolarska, przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla, radna Aneta Esnekier, zastępca
burmistrza Iwona Spychała-Długosz, radna Grażyna Ostafin oraz radna Katarzyna
Syryjczyk-Słomska.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – stwierdziła, iż brak jakichkolwiek działań
informacyjnych i edukacyjnych na temat zagrożeń wynikających z używania środków
odurzających oraz substancji psychotropowych może sugerować, że tego typu problemy nie
dotyczą gminy Mikołów. Zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie tego zagadnienia. Ponadto
poruszyła temat akcji „Łańcuch Czystych Serc”, zaproponowała zmianę formuły tego
wydarzenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
- Projekt uchwały nr 54/2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – omówiła temat. Poinformowała, że zgodnie
z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z powyższym w celu wypełnienia
obowiązku ustawowego zachodzi konieczność uchwalenia przedmiotowej strategii.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 54/2019 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
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- Projekt uchwały nr 55/2019 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie
im. Tadeusza Więcka.
Dyrektor Żłobka Miejskiego Kornelia Młyńska – omówiła temat. Poinformowała,
że opłaty obowiązujące w placówce nie były zwiększane od 2011 roku i wynoszą: opłata stała
120,00 zł oraz opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin, za każdą
rozpoczętą godzinę – 15,00 zł. Nowa propozycja to: 220,00 zł opłaty stałej i 21,00 zł
za wydłużony czas opieki nad dzieckiem. Podwyższenie opłat uargumentowane jest wzrostem
kosztów utrzymania placówki, nastąpił m.in. wzrost cen energii elektrycznej, ogrzewania,
wody, wywozu nieczystości. Ponadto wzrosły ceny artykułów gospodarczych oraz środków
czystości, które są niezbędne do utrzymania standardów Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Wspomniała o konieczności częściowej wymiany wyposażenia oraz odświeżenia pomieszczeń
żłobka. Na zakończenie swojej wypowiedzi, poinformowała, że mikołowski żłobek
ma najniższą stawkę opłaty za pobyt stały, zarówno w porównaniu do pozostałych gmin
powiatu mikołowskiego, jak i sąsiednich miast województwa śląskiego.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: dyrektor Żłobka Miejskiego
Kornelia Młyńska, przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla, radna Aneta Esnekier, radna
Anna Chrapek-Budacz, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz zastępca burmistrza Iwona
Spychała-Długosz.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla
zaproponowała, aby Komisja nie zajmowała stanowiska w ww. sprawie i wystąpiła
do burmistrza Mikołowa z wnioskiem o uzupełnienie uzasadnienia do przedmiotowego
projektu uchwały.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
- Projekt uchwały nr 56/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie
Gminy Mikołów.
Radna Anna Chrapek-Budacz – zabrała głos w imieniu rodziców dzieci uczęszczających
do prywatnych żłobków oraz klubów malucha. Stwierdziła, iż uzasadnienie projektu uchwały
jest zbyt ogólne i nie wyjaśnia z czego wynika różnica w wysokości dofinansowania dla
żłobków oraz klubów malucha. Zwróciła uwagę, iż na terenie Mikołowa działa tylko jeden
prywatny żłobek, pozostałe placówki mają status klubów malucha.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – odniosła się do wypowiedzi radnej Anny
Chrapek-Budacz. Wyjaśniła, że przedłożony program ma charakter pilotażowy, a kwoty
dotacji zostały wyliczone na podstawie relatywnie ponoszonych kosztów. Poinformowała,
że z założenia dziecko w żłobku przebywa przez cały dzień, natomiast w klubie malucha czas
liczony jest godzinowo, poza tym żłobki obwarowane są bardziej restrykcyjnymi
wymaganiami.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Anna Chrapek-Budacz,
zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz, główny specjalista Wydziału Oświaty Ewa
Głowania, radna Aneta Esnekier, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska, przewodnicząca
Komisji Ewelina Kukla, radna Katarzyna Głośna oraz naczelnik Wydziału Oświaty Jarosława
Bizoń.
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji ww. projekt uchwały zaproponowano zaopiniować
pozytywnie wraz z wnioskiem do burmistrza Mikołowa o doprecyzowanie uzasadnienia.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 56/2019 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie wraz
z wnioskiem do burmistrza Mikołowa o doprecyzowanie uzasadnienia.
- Pismo Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” dot.
z przedświątecznego spotkania wielkanocnego w siedzibie Stowarzyszenia.

relacji

- Pismo Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” dot. Ogólnopolskiego Dnia
Trzeźwości.
- Pismo Kancelarii Sejmu p.o. Dyrektora Generalnego Kierującego Gabinetem
Marszałka Sejmu Katarzyny Mącznik skierowane do Prezesa Stowarzyszenia
Klub Abstynenta „POWRÓT” dot. debaty poświęconej profilaktyce uzależnień
wśród młodzieży, która przeprowadzona zostanie w gmachu Sejmu RP w dniu
16 września 2019 roku.
- Pismo Stowarzyszenia Klub Abstynenta „POWRÓT” dot. informacji o sesji
wyjazdowej XX Jubileuszowej Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły
Liderów w Mikołowie.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła pisma, które wpłynęły jako
odpowiedzi na wnioski Komisji z poprzedniego posiedzenia.
- Kopia odpowiedzi na pismo rodziców dzieci z Przedszkola nr 11 dot. remontu
budynku przedszkola.
- Odpowiedź na zapytanie radnej Stanisławy Hajduk-Bies dot. procedury
„Niebieskiej Karty”.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
Do pkt 5
Do przedstawionego protokołu Nr 4/2019 z poprzedniego posiedzenia nie wniesiono żadnych
uwag, ani zmian.
Protokół Nr 4/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Radna Grażyna Ostafin – zaproponowała, aby na terenie gminy Mikołów uruchomić punkt
napraw, do którego starsze osoby będą mogły przynosić zepsute sprzęty. Poinformowała,
że w wielu miastach w Polsce działają tego typu miejsca i cieszą się dużą popularnością.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – poinformowała, że przedstawi ten pomysł
przewodniczącej Klubu Seniora.
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Z uwagi na brak dalszych głosów i wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji
podziękowała zebranym za udział w obradach.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1935
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Nr 6

(Monika Graca-Kierzkowska)

(Ewelina Kukla)
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