PROTOKÓŁ NR 18/2016
z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło
się dnia 24 sierpnia 2016 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 Rady Miejskiej Mikołowa:
kultura i sport.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Opracowanie wniosków do budżetu miasta Mikołów na 2017 rok.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel - otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji,
Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Zastępcę Burmistrza Mateusza Handla, Dyrektora
MOSiR Wojciecha Tkacza, Dyrektora MDK Izabelę Paździorek-Jakubowską, Dyrektora MBP
Bożenę Holeczek, Dyrektora Instytut Mikołowskiego Macieja Meleckiego, Przedstawiciela
Miejskiej Placówki Muzealnej Wojciecha Szwiec oraz Zastępcę Kierownika Biura
Burmistrzów Aleksandrę Czech. 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 przedstawionego protokołu Nr 17/2016 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. protokołu.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Protokół Nr 17/2016 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówić
temat wiodący Sesji Rady Miejskiej Mikołowa: kultura i sport. Zaprosił przybyłych gości do
dyskusji w tym temacie.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował m.in. o:
- współpracy mikołowskich jednostek kulturalnych;
- comiesięcznych spotkaniach z przedstawicielami kultury, sportu i promocji, w trakcie
których planowane są różnego rodzaju imprezy i wydarzenia mikołowskie;
- ożywionej działalności Miejskiej Placówki Muzealnej;
- działalności sportowej Mikołowa, która od lat utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie.
Wyraził nadzieję, iż w 2017 roku uda się utrzymać środki finansowe na działalność kulturalną
sportową na tym samym poziomie jak do tej pory.
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Dyrektor MDK Izabela Paździorek-Jakubowska – omówiła temat działalność Miejskiego
Domu Kultury oraz poinformowała m.in. o:
- reorganizacji, która nastąpiła w 2016 roku w związku z połączeniem dwóch jednostek
kulturalnych: Miejskiego Domu Kultury oraz Impresariatu Mikołowskiego;
- zbliżających się Dniach Mikołowa;
- tegorocznej edycji Mikołowskich Dni Muzyki oraz Impresji Mikołowskich;
- zeszłorocznej ofercie Miejskiego Domu Kultury (wystawy i wernisaże malarskie, warsztaty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncerty, imprezy tematyczne, przedstawienia teatralne,
występy kabaretów);
- opracowaniu nowej szaty graficznej identyfikującej Miejski Dom Kultury;
- działaniach promocyjnych mających na celu zaproszenie nowych uczestników do
skorzystania z oferty MDK – wykonano nowe ulotki, plakaty, banery, foldery, gadżety, flagi;
- współpracy z lokalnymi rozgłośniami radiowymi oraz prasą;
- nowych akcjach, mających na celu otwarcie się na lokalne społeczeństwo: Serce dla Matki,
Dzień Otwarty MDK w Mikołowie, Powiatowy Jarmark Rękodzieła, premiera „Zemsty”
w wykonaniu młodzieży z Koła Aktorskiego oraz Koncert Świętojański połączony
z tworzeniem wianków świętojańskich;
- współpracy z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy,
Komendą Powiatową Policji w Mikołowie, Ochotniczą Strażą Pożarną. Mikołowskimi
szkołami i przedszkolami, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Zespołem Szkół Specjalnych nr 2
oraz Zespołem Szkół Specjalnych nr 1 w Mikołowie Borowej Wsi, Warsztatami Terapii
Zajęciowej, Stowarzyszeniem Uśmiech Stowarzyszeniem Batut, Stowarzyszeniem Biksa,
Fundacją Stonoga, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
Związkiem Górnośląskim, Stowarzyszeniem św. Józefa w Mikołowie, Polskim Związkiem
Niewidomych, Górnośląskim Stowarzyszeniem Diabetyków, Polskim Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Szkołą Treningu Pamięci
Szatkowskich;
- opracowaniu oferty na nowy sezon artystyczny, w której znalazły się:
a) dla dzieci i młodzieży: Pracownia Plastyczna - Sztaluga, Akademia Architektury, Dziecięce
Studio Artystyczne, zajęcia plastyczno – rękodzielnicze, kółko modelarskie, rytmika, zespół
wokalno – instrumentalny, zespół taneczny „Dreamki”, warsztaty teatralno – aktorskie,
breakdance, klub szachowy, robotyka, survival, język hiszpański, zespół muzyki dawnej
i tańca historycznego „Capella Nicopolensis”, taniec towarzyski, Centrum Muzyczne
działające przy ul. Krawczyka 21;
b) dla dorosłych: klub rękodzieła dla dorosłych, kurs kroju i szycia, warsztaty pisarskie
„Kałamarz”, grupa twórców nieprofesjonalnych, kółko modelarskie, klub filmowy „IKS”,
taniec towarzyski oraz nauka języka hiszpańskiego dla dorosłych;
- klubach, stowarzyszeniach, chórach i zespołach działających w ramach MDK: klub seniora
„Miksen”, klub puszystych „Super Linia”, klub pszczelarzy, sekcja skatowa, koło wędkarskie,
honorowi dawcy krwi, zespół regionalny „Mikołowianki”, chór mieszany „Harmonia”, chór
mieszany „Chopin”, chór żeński „Mokrzanki” oraz chór żeński „Gloria”.
Nastąpiła dyskusja, w której poruszono m.in. kwestie:
- planowanego remontu budynku Miejskiego Domu Kultury oraz staraniach o pozyskanie
środków finansowych na ten cel z programu dofinansowania remontu zabytków;
- planowanej rozbudowy budynku miejskiego przy ul. Kolejowej 2, w którym docelowo ma
powstać Centrum Usług Społecznych;
- partnerstwa publiczno-prywatnego oraz planach zagospodarowania ternu po byłej siedzibie
policji przy rynku;
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- planach przeniesienia Miejskiej Placówki Muzealnej do byłego budynku Żłobka Miejskiego;
- konieczności remontu sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.
Dyrektor MBP Bożena Holeczek – omówiła temat działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej oraz poinformowała m.in. o:
- wzroście czytelnictwa w 2015 roku (wzrosła liczba czytelników oraz liczba wypożyczeń);
- artykule dotyczącym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, jaki ukazał się na łamach
gazety: „Megabiblioteki: wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym” – artykuł nosił
nazwę: „Biblioteka skrojona na miarę – Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie”;
- nominacji Miejskiej Biblioteki Publicznej do Nagrody Pary Prezydenckiej w konkursie
„Dobry Klimat dla Rodziny” za realizację Akademii Rozwoju Osobistego;
- planach uruchomienia filii bibliotecznej nr 5 na Kamionce w budynku Szkoły Podstawowej
nr 4 oraz połączenia jej działalności z biblioteką szkolną;
- modernizacji baz lokalowych filii bibliotecznych;
- pozyskaniu 26 680,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu
Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek;
- wzroście wskaźnika zakupu nowości wydawniczych – 12 książek na 100 mieszkańców;
- dostosowaniu oferty prenumerowanych czasopism do potrzeb czytelniczych;
- wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych organizowanych w MBP:
Akademia Rozwoju Osobistego dla Dorosłych - cykl spotkań ze śląskimi literatami
i publicystami na temat historii i kultury naszego regionu, Spotkanie z podróżnikiem,
Angielski z kulturą – kurs języka angielskiego dla dorosłych i seniorów z elementami kultury,
kurs komputerowy, kurs e-learning, konferencje i wizyty znanych osób, akcje czytelnicze
takie jak: „Narodowe Czytanie”, „Noc bibliotek” czy „Randka w ciemno z książką”,
spotkania autorskie, konkursy m.in. „Pierwsze Mikołowskie Dyktando”, „Napiszmy to po
naszymu”, konkurs czytelniczy dla dorosłych ze znajomości powieści „Duma i uprzedzenie”
Jane Austen, kółko filmowe, koncerty oraz wystawy tematyczne;
- wzroście czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w 2015 roku;
- współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami w zakresie animacji czytelnictwa
dzieci i młodzieży;
- współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i realizacji programu „Jak być dobrym
rodzicem – ABC skutecznego wychowania”;
- najważniejszych przykładach form pracy z dziećmi i młodzieżą: organizacja lekcji
tematycznych np. „Dlaczego woda jest słona”, „Wynalazki wokół nas”, „Kosmiczne podróże
małe i duże”, zabawy literackie, lekcje biblioteczne, warsztaty ekologiczne, zajęcia o tematyce
Unii Europejskiej, realizacja projektu „Czytam sobie w bibliotece”, przedstawienia teatralne,
poranki bajkowe, ferie i wakacje z bibliotece, seminarium inspiracyjne, spotkania autorskie
oraz konkursy;
- nowych technologiach wspierających rozwój czytelnictwa – od 3 lat mikołowska biblioteka
zachęca do bezpłatnego korzystania z licencjonowanych zbiorów elektronicznych, natomiast
w 2012 roku zakupiony został dla czytelników z dysfunkcją wzroku multilektor Sara, który
wczytując dokumenty korzysta z najnowszej technologii rozpoznawania druku i odczytuje
tekst pisany wyraźnym głosem o naturalnym brzmieniu;
- formach pracy i działania na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz seniorów: akcja
„Książka na telefon”, w ramach której bibliotekarze dostarczają książki do domów
czytelników, warsztaty biblioteczne dla szkoły specjalnej w Borowej Wsi, stała współpraca
z Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie – Borowej Wsi, współpraca
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy Szpitalu św. Józefa, współpraca z Domem
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Dziennego Pobytu, Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń oraz Ośrodkiem dla Niepełnosprawnych
Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej;
- przekazaniu książek do biblioteki Aresztu Śledczego w Katowicach;
- powakacyjnych planach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie: ogólnopolska akcja
„Narodowe czytanie” i powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”, Muzyczna Kawiarenka
Literacka dla dorosłych, zabawy literackie dla dzieci, lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne,
spotkania autorskie, konkursy, darmowe kursy e-learning, nauka szybkiego czytania, kino
w bibliotece, konkurs na najlepszego Czytelnika Roku 2016.
Dyrektor Instytutu Mikołowskiego Maciej Melecki – omówił temat działalności Instytutu
Mikołowskiego oraz poinformował m.in. o:
- spotkaniach autorskich, promocji książek i wystawach malarskich, które miały miejsce
w 2015 roku;
- roku 2015, który ogłoszony był rokiem Rafała Wojaczka w Instytucie Mikołowskim – w
związku z tym wydarzeniem w dniach 3 – 4 grudnia z okazji rocznicy 70 urodzin poety
zorganizowano m.in. koncert Dariusza Wasilewskiego pt. „Ballady bezbożne. Wiersze Rafała
Wojaczka”, promocje książki krytyczno-literackiej Konrada Wojtyły „Anty antychryst. Rafał
Wojaczek jako poeta religijny”, XXIV Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka,
wystawę prac Tomasza Grzyba przedstawiająca fikcyjny dom poety, wpisany w urbanistykę
Mikołowa oraz autorskie spotkania związane z promocją najnowszych tomów wierszy
Arkadiusza Kremzy i Jerzego Suchanka;
- Mikołowskim Maju Poetyckim – dwudniowe spotkanie poetyckie z udziałem współczesnych
poetów, których twórczość posiada bogate spektrum tematycznych i ekspresyjnych
wypowiedzi. Poezja w autorskim wydaniu, wsparta oprawą muzyczną i fotografiami;
- zaplanowanym na dzień 22 i 23 września 2016 roku Mikołowskim Zatargu Poetyckim, który
połączony będzie z koncertem Tymona Tymańskiego pt. „Piosenki znane i pogardzane”;
- pozyskanych w 2015 roku środkach finansowych – 34 944,00 zł dotacje z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 38 691,60 zł z tytułu darowizn;
- obecności poetów Instytutu Mikołowskiego na OFF Festivalu 2016 w Katowicach - w
ramach Kawiarenki Literackiej, która towarzyszy tej imprezie wystąpili: Maciej Melecki,
Krzysztof Siwczyk, Marcin Bies oraz Barbara Klicka.
Wspomniał o wizycie Przewodniczącego Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji w siedzibie Instytutu Mikołowskiego. Poinformował o bardzo złym stanie
technicznym klatki schodowej, wyjaśnił, że za namową radnego Piotra Stencla zwrócił się
z prośbą do Kierownika Centrum Pomocy Społecznej o pomoc w naprawie tego
pomieszczenia.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że remont klatki schodowej
Instytutu Mikołowskiego zostanie wykonany wspólnie przez Centrum Integracji Społecznej
i Zakład Gospodarki Lokalowej.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – przypomniał, że sprawozdanie z działalności
Instytutu Mikołowskiego było szczegółowo omawiane na marcowym posiedzeniu Komisji.
Przedstawiciel Placówki Muzealnej Wojciech Szwiec – mówił temat działalności Miejskiej
Placówki Muzealnej oraz poinformował m.in. o:
- współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miasta, Burmistrzem oraz wszystkimi mikołowskimi
jednostkami kulturalnymi;
- trzech salach wystawowych, na których znajdują się wystawy czasowe oraz wystawa stała
poświęcona historii Mikołowa;
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- atrakcji Miejskiej Placówki Muzealnej jaką jest mieszkanie starzyka i starki, które składa się
z pokoju z kuchnią wzorowanych na wnętrzach z lat 1930 – 1950;
- osobach odwiedzających placówkę: szkolne grupy dzieci i młodzieży, emeryci, renciści,
stowarzyszenia, grupy PTTK, obecni lub byli mieszkańcy Mikołowa;
- planowanych w najbliższym czasie imprezach m.in. spotkanie z Wojciechem Kempą
i rozmowy na temat śląskich okręgów Armii Krajowej czy obchodzona 29 października 2016
roku rocznica 150 lat kościoła ewangelickiego św. Jana;
- współpracy z Mikołowskim Towarzystwem Historycznym;
- półkoloniach zorganizowanych wspólnie z Miejskim Domem Kultury oraz wspólnej
promocji książki z Instytutem Mikołowskim;
- planach publikacji dwóch książek Ryszarda Szendzielarza;
- wizycie Konsula Honorowego Austrii w Miejskiej Placówce Muzealnej.
Dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz – omówił temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz poinformował m.in. o:
- modernizacji i remontach obiektów administrowanych przez MOSiR m.in.
a) kryta pływalnia Aqua Plant - zaprojektowano i wybudowano odwodnienie drogi
dojazdowej wraz z umocnieniem części skarpy, zrekonstruowano wewnętrzną instalację
elektryczną, zamontowano kurki czerpalne na instalacji technologii basenowej (dostosowanie
obiektu do nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia), wymieniono złoża filtracyjne
na zeolitowe z węglem aktywnym oraz zakupiono serwer HP z oprogramowaniem;
b) Domek Parkowy – wykonano przyłącza elektryczne do punktu poboru energii;
c) boisko piłkarskie LKS Orzeł Mokre – dokonano częściowej rekonstrukcji budynku oraz
zakupiono wiaty stadionowe i tablice wyników;
d) boisko piłkarskie KS Kamionka – zakupiono kosiarkę, wykonano renowację płyty boiska
wraz z dostawą ziemi i trawy oraz zakupiono elementy systemu zraszania;
e) boisko piłkarskie LKS 45 Bujaków – zakupiono bramki na teren rekreacyjnych
przy ul. Szkolnej 1A,
f) otwarte kąpielisko miejskiej – zamontowano kurki czerpalne na instalacji technologii
basenowej (dostosowanie obiektu do nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia);
- zorganizowanych imprezach oraz zajęciach sportowych i rekreacyjnych m.in. „Ferie dla
aktywnych”, „Lato dla aktywnych”, nauka jazdy na rolkach dla dzieci i młodzieży, „Streetball
week” z udziałem koszykarzy z USA, nauka jazy na łyżwach, „Czwartki lekkoatletyczne”;
- realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda w pływalniach, a także częstotliwości pobierania próbek wody, metodyki referencyjnych
analiz, sposobach oceny czy woda odpowiada wymaganym warunkom wraz z sposobem
informowania ludności o jakości wody na pływalniach – w celu dostosowania pływalni do
rozporządzenia wymieniono złoże filtracyjne na zeolitowe z węglem aktywnym w 5 filtrach,
zamontowano kurki do poboru badania oraz zamontowano instalacje dozowania chloru w
brodzikach dezynfekacyjnych;
- mikołowskich klubach i sekcjach sportowych oraz ich sukcesach.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono kwestię:
- nowego klubu „AKRO-GYM” – jest to była sekcja klubu Burza Borowa Wieś, której zajęcia
odbywały się na hali MOSiR;
- organizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie;
- koniecznych remontów i planowanych inwestycji obiektów sportowych.
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Dyrektor MOSiR Wojciech Tkacz – przedstawił propozycję dotyczącą zwiększenia
i podziału środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu
na terenie gminy Mikołów w 2016 roku oraz przeniesienia środków finansowych między
klubami. Wyjaśnił, że na podstawie §4 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Mikołowa
nr L/1034/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia
warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy
Mikołów, po konsultacji z Burmistrzem Mikołowa, przedstawia propozycję przeznaczenia
w II półroczu 2016 roku dodatkowej kwoty w wysokość 65 000,00 zł dla klubów, które
w I półroczu 2016 osiągnęły bardzo dobre wyniki sportowe i w związku z poniesionymi
z tego tytułu kosztami zwróciły się o zwiększenie dofinansowania na swój rozwój sportowy.
Kwota 65 000,00 zł zostałaby przydzielona: 20 000,00 zł KS Burza Borowa Wieś,
20 000,00 zł LKS Orzeł Mokre i 25 000,00 zł UKS Trójka. Dodatkowo przedstawił
propozycję przeniesienia środków pomiędzy klubami w związku z tym, iż część zawodników
sekcji akrobatyki sportowej klubu Burza Borowa Wieś decyzją Zarządu została przekazana
do klubu „AKRO-GYM”. Zarząd klubu Burza Borowa Wieś przekazał na działalność
statutową klubu „AKRO-GYM” kwotę 12 500,00 zł ze środków finansowych jakie otrzymał
na rok 2016 na wsparcie rozwoju sportu. Natomiast Zarząd KKP Mikołów podjął uchwałę
o przekazaniu zawodniczek sekcji piłki nożnej kobiet do klubu AKS Mikołów wraz
ze środkami finansowymi jakie pozostały do dyspozycji klubu ze wsparcia finansowego
otrzymanego na rok 2016 w kwocie 2 344,00 zł.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – podziękował zaproszonym gościom za przybycie
i omówienie tematu kultury i sportu. Przedstawił projekt uchwały nr 140/2016 w sprawie
zmian w budżecie na 2016 rok. Poinformował, m.in. że w:
- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki,
zwiększa się wydatki o kwotę 8 295,86 zł z przeznaczeniem na koszty usunięcia szkody
w MBP Mikołów,
- w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody, rozdział 92595 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 400 000,00 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej dla ŚOB,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zwiększa się
wydatki o kwotę 286 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie klubów sportowych
(65 000,00 zł), wymianę złoża w filtrach krytej pływalni (73 800,00 zł), na zadania
inwestycyjne: „Modernizacja krytej pływalni Aqua Plant (projekt – 110 000,00 zł),
„Modernizacja instalacji krytej pływalni” (7 100,00 zł), „Zakup systemu informacji wizyjnej
i aparatury pomiarowej dla krytej pływalni Aqua Plant” (18 000,00 zł) oraz „Zakup i montaż
dwóch wiat stadionowych LKS Orzeł Mokre” (12 500,00 zł),
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała
działalność, na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się w ramach środków
Budżetu Obywatelskiego plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki
z tytułu promocji Budżetu Obywatelskiego w dziale 750, rozdział 75075.
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Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 140/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
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
Przewodniczący Komisji Piotr Stencel – zaproponował przystąpić do opracowania
wniosków do budżetu miasta Mikołów na 2017 rok.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której zaproponowano wystąpić do Burmistrza Mikołowa
z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie miasta Mikołów na 2017 rok środków
finansowych na:
- realizację zadań z zakresu kultury i sportu na poziomie nie mniejszym niż w 2016 roku,
- realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków,
- organizację Mikołowskich Dni Muzyki oraz Impresji Mikołowskich na poziomie
nie mniejszym niż w 2016 roku.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 5
Radny Henryk Czich – zaproponował wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie środków
finansowych na zabezpieczenie w okresie zimowym budynku przy ul. Krawczyka 21.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Radna Agnieszka Fiola – poruszyła temat koncertów bujakowskich oraz zaprosiła
wszystkich obecnych na dożynki, które odbędą się 27 sierpnia 2016 roku w Bujakowie.
Radna Ewa Chmielorz – zaprosiła na dożynki w Mokrem, które odbędą się 10 września
2016 roku.
Radny Henryk Czich – wspomniał o propozycji umieszczenia plakatów z informacjami
o miejskich imprezach przy przystankach autobusowych.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1835
Protokołowała
(Monika Graca-Kierzkowska)
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