z posiedzenia Sesji
29 marca 2011 roku.

PROTOKÓŁ NR VI/6/2011
Rady Miejskiej w Mikołowie,

która

odbyła

się

dnia

Obrady rozpoczęto o godz. 17-tej w sali sesyjnej budynku przy ul. K.Miarki 15.
Obecni według listy obecności.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr V/2011.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje.
7. Bezpieczeństwo (Straże Pożarne, Policja, Straż Miejska).
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie: korekty załącznika przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. i zmiany
załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.,
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r. i zmiany załącznika
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020,
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
- w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołów a Gminą
Tychy w sprawie realizacji zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Tychy,
- w sprawie: zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez
komisję,
- w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach Mikołowa oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów
szkolnych, psychologów i logopedów,
- w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Mikołów do realizacji
projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego,
- w sprawie: nabycia na własność Gminy Mikołów nieruchomości lokalowej,
- w sprawie: zmiany uchwały nr LI/1062/2010 z dnia 26 października 2010 roku,
- w sprawie: zamiany nieruchomości,
- w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu,
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
- w sprawie: upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu.
9. Informacje Przewodniczącego RM.
10. Informacje Burmistrza Miasta, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
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Do pkt 1
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - otworzył posiedzenie Sesji. Przywitał Radnych oraz
wszystkich przybyłych.
Do pkt 2
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – stwierdził prawomocność obrad.
Wyznaczono sekretarzy:
Radną Katarzynę Syryjczyk-Słomską, która wyraziła zgodę.
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Powyżsi sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przedstawił porządek obrad.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował następujące zmiany w porządku obrad:
- wnieść do porządku obrad projekty uchwał:
w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.,
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego,
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020,
- znieść z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: upoważnienia dla Burmistrza Miasta
do zaciągnięcia kredytu (druk projektu nie został dostarczony).
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 4
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia.
Do przedstawionego protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww protokołu.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Protokół Nr V/5/2010 został przyjęty większością głosów.
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Do pkt 5
Radny Krzysztof Żur – złożył interpelację dotyczącą rozwiązania problemu drogi
dojazdowej przy posesji nr 167 ul. Piaskowej.
Interpelacja stanowi załącznik do Protokołu.
Radny Sylwester Czarnota - złożył interpelację dotyczącą pilnego odmalowania klatek
schodowych i wymiany drzwi wejściowych w budynkach 22 i 24 os. Mickiewicza
Interpelacja stanowi załącznik do Protokołu.
Radna Danuta Ratka - złożyła interpelację dotyczącą naprawienia wiat przystankowych
przy ul. Dzieńdziela oraz wyasfaltowania dróg na Recie.
Interpelacja stanowi załącznik do Protokołu.
Do pkt 6
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zadał pytanie, czy ktoś życzy sobie odczytania
odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji? Poinformował, że interpelacje powinny
dotyczyć spraw ogólnych. Zadał pytanie, czy sprawa zawarta w interpelacji Radnego Żura
była uprzednio przedstawiona do załatwienia?
Radny Krzysztof Żur – udzielił odpowiedzi, że sprawa ta była przedstawiona na Komisji.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – odnośnie interpelacji Radnego Czarnoty stwierdził,
iż udzieli odpowiedzi po ustaleniu sytuacji z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Lokalowej.
Odnośnie Interpelacji Radnej Danuty Ratka, udzielił odpowiedzi, że sprawa wiat jest w toku
załatwiania a przeciąga się ze względu na konieczność ogłoszenia przetargu i obecnie jest
prawdopodobnie na etapie zawarcia umowy. Odnośnie remontu dróg, poinformował, że aby
doprowadzić je do właściwego stanu, potrzebny będzie kredyt i w tej sprawie
najprawdopodobniej w najbliższym czasie wystąpi z wnioskiem o zwołanie dodatkowej sesji.
Do pkt 7
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że w związku z tematem Sesji,
na posiedzenie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Mikołowie Piotr Sikorski, Naczelnik Prewencji Dariusz Waligóra, Naczelnik Ruchu
Drogowego Jacek Augustynowicz, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Dariusz
Witkowicz, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej a jednocześnie Radny Rady Miejskiej
Krzysztof Jakubiec, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Józef Dudłak oraz Komendant
Straży Miejskiej Janusz Grzymała. Przywitał wszystkich. Poinformował, iż temat
bezpieczeństwa został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Nr 1
ds. Samorządu oraz Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, a każdy Radny otrzymał kopie
sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek.
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.
Nastąpiła dyskusja w której:
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – zwróciła się do przedstawicieli Policji z prośbą
o częstsze piesze patrole na terenie miasta Mikołowa, zarówno w centrum jak i na obrzeżach
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miasta, dzięki którym będzie można dostrzec wiele nieprawidłowości. Poinformowała, że
w dniu dzisiejszym była świadkiem, jak przed budyniem po byłej siedzibie policji pracowali
robotnicy, którzy bardzo wulgarnie się wyrażali, i kiedy zwróciła im uwagę pod swoim
adresem również usłyszała wiele nieprzyjemnych epitetów. Wyjaśniła, że zgłosiła wyżej
wymienioną sprawę na Policji, zadała pytanie, czy doszło do interwencji?
Radny Piotr Stencel – poruszył temat, który pojawia się co jakiś czas od kilku kadencji,
mianowicie temat przejścia dla pieszych z ul. Pokoju do supermarketu Auchan.
Poinformował, że często widzi tłumy ludzi, którzy nieprawidłowo przechodzą przez drogę,
ponieważ w przedmiotowym miejscu nie ma przejścia dla pieszych, a jest to najkrótsza droga
do marketu dla mieszkańców z ul. Pokoju, os. Mickiewicza, os. 30-lecia itd. W ostatnim
czasie powstał samozwańczy Komitet Obywatelski, który w różnych instytucjach stara się
interweniować i zdobyć poparcie, aby w przedmiotowym miejscu powstało przejście
podziemne lub kładka. Wyjaśnił, iż zdaje sobie sprawę, że jest to trudna sprawa i bardzo
droga inwestycja, w związku z powyższym zadał pytanie skierowane do Komendanta Policji,
czy istnieje możliwość zbudowania przejścia pasowego z oznakowaniem świetlnym, które
było by zasilane z baterii słonecznych? Ponadto poruszył temat kontroli ruchu drogowego
przy ul. Rybnickiej. Stwierdził, że w ostatnim czasie zaprzestano tego typu kontroli,
co spowodowało, że kultura jazdy w tej okolicy zdecydowanie się pogorszyła. Zwrócił się
z prośbą o jak najczęstsze kontrole ul. Rybnickiej, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Fabrycznej.
Poparł pomysł przeprowadzania w szkołach akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przez
Policję, Straż Miejską i Straż Pożarną. W imieniu mieszkańców podziękował wszystkim
służbom, które dbają o bezpieczeństwo w mieście i za ich trudną pracę.
Naczelnik Ruchu Drogowego Jacek Augustynowicz – udzielił odpowiedzi odnośnie
przejścia dla pieszych, że utworzenie przejścia dla pieszych z ul. Pokoju do Centrum
Handlowego Auchan przez DK 81 nie jest prostą sprawą, ale popiera ten pomysł.
Poinformował, że wyłącznie budowa przejścia podziemnego wchodzi w grę, ponieważ
jezdnia drogi krajowej, która tam przebiega ma aż 5 pasów ruchu (2 służące do jazdy
w kierunku Katowic, 2 służące do jazdy w kierunku Wisły oraz 1 służący do wjazdu na
parking Auchan). Stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie można tego zrobić, ponieważ, aby
wybudować przejście podziemne konieczne jest doprowadzenie do niego chodnika, a takiej
możliwości nie ma. Teren, gdzie można by wybudować chodnik jest własnością prywatną i
dopóki sprawa ta nie zostanie unormowana Policja nie odniesie się do budowy
jakiegokolwiek przejścia, ponieważ nie można budować przejścia bez zapewnienia dojścia do
niego. Odnośnie kontroli ruchu drogowego przy ul. Rybnickiej poinformował, że zaprzestano
kontroli w tym miejscu, ponieważ problemem jest brak miejsca, w którym można ustawić
patrol, a co za tym idzie brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa kontrolowanym
i kontrolującym. Jedynym takim miejscem jest przystanek autobusowy, ale nie jest
to odpowiednie miejsce do tego typu czynności.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Nr 6
ds. Społecznych omówiono temat dewastacji zamkniętych placów zabaw przy przedszkolach.
Zwróciła się z prośbą o częstsze patrole Policji i Straży Miejskiej w okolicy os. Słowackiego
i Gimnazjum Nr 2 (okolice Orlika). Zaproponowała, aby sprawcom dewastacji (w tym
przypadku najczęściej jest to młodzież), którzy nie mają ze sobą żadnych dokumentów robić
zdjęcia, byłaby to dla nich forma odstraszenia.
Radny Jerzy Sztajgli – zaapelował do Policji i Straży Miejskiej, aby zwrócili uwagę na dwa
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newralgiczne punkty na terenie Mikołowa – okolicę Urzędu Pocztowego oraz Urzędu
Skarbowego. Stwierdził, że za parę dni rozpocznie się okres rozliczeniowy i znowu
notorycznie będzie blokowany wjazd na osiedle – z roku na rok sytuacja ta się pogarsza,
pomimo, że tuż obok Urzędu Skarbowego znajduje się bezpłatny parking, kierowcy parkują
na wjeździe, na zakrętach i na chodnikach, mimo znaków zakazu postoju i zatrzymywania.
Poinformował o sytuacji, kiedy to samochód został zaparkowany w poprzek chodnika
i zablokował wjazd dla osób niepełnosprawnych oraz przejście dla pieszych, co doprowadziło
do tego, że matki z wózkami musiały wchodzić na ulicę, aby przejść. Wyjaśnił, że na każdym
posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej, na którym omawiany jest temat bezpieczeństwa porusza
ten temat, a sytuacja ciągle pozostaje bez zmian. Ponadto stwierdził, że jeżeli nie podejmuje
się żadnych interwencji w tej sprawie, to tak jakby dawało się przyzwolenie na tego typu
zachowania. Zwrócił się z prośbą o kontrolę tych dwóch miejsc.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Nr 1 ds.
Samorządu oraz Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej Radni dowiedzieli się, że niektóre
gimnazja wycofały się z programu edukacyjnego, który jest prowadzony przez Komendę
Powiatową Policji. Wyjaśnił, że informacja ta jest przede wszystkim przeznaczona dla Pani
Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Elżbiety Muszyńskiej, ponieważ jego zdaniem
wszystkie mikołowskie szkoły powinny być objęte tego typu programem. Ponadto poruszył
kwestię Straży Miejskiej i stwierdził, że należy wspólnie z Burmistrzem Miasta zastanowić
się nad dalszym jej funkcjonowaniem. Stwierdził, że jeżeli Gmina Mikołów chce mieć Straż
Miejską z prawdziwego zdarzenia należałoby przeznaczyć na jej funkcjonowanie większe
środki finansowe i zatrudnić większą liczbę strażników miejskich, ponieważ przy obecnym
ośmioosobowym składzie nie wiele można zdziałać. Straż Miejska powinna pracować
na trzy zmiany w dni powszechne i weekendy, kiedy to dochodzi do największej liczby
wykroczeń. Poparł pomysł weekendowych patroli mieszanych Policji i Straży Miejskiej,
jednak stwierdził, że to stanowczo zbyt mało. Jako Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
poruszył problem braku na terenie Mikołowa pompy wodnej o dużej wydajności.
Poinformował, że straż posiada dużo sprzętu mniejszego, który sprawdza się w 100% przy
małych piwnicach i kanałach, jednak przy dużych podtopieniach pojawia się problem.
Radny Krzysztof Żur – poinformował, że analizując przedstawione w materiałach statystyki
można stwierdzić, iż z wyjątkiem Mokrego we wszystkich sołectwach nastąpił wzrost
przestępczości w zakresie kradzieży mienia oraz kradzieży z włamaniem. Zadał pytanie
skierowane do Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji, czy Policja posiada wystarczającą
ilość funkcjonariuszy, aby mogli oni zabezpieczyć mieszkańców przed włamaniem i
kradzieżą w godzinach nocnych? Wyraził opinię, iż zwiększona liczba nocnych patroli
mogłaby spowodować, że przedstawione statystyki uległyby zmianie.
Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie Piotr Sikorski – poinformował
odnośnie dewastacji zamkniętych placów zabaw i propozycji robienia zdjęć młodzieży,
że fotografie są wykonywane jedynie bandytom, przestępcom oraz bandytom stadionowym,
i nie ma możliwości profilaktycznego robienia zdjęć dzieciom i młodzieży – byłoby
to niezgodne z przepisami prawa. Poinformował, że zawsze, kiedy tylko jest możliwość
patrole policji są kierowane w tego typu obszary. Odnośnie uczestnictwa szkół gimnazjalnych
w programie „Potrafię kibicować” wyjaśnił, że głównym założeniem organizacji tego typu
programu jest pełna dobrowolność. Wyraził opinię, iż młodzież, która uczestniczy
w przedmiotowym programie i przechodzi do kolejnych jego etapów bardzo dużo zyskuje.
Poinformował m.in. o wzbogaceniu tematyki programu o kwestie niepełnosprawności
i łamania barier psychologicznych oraz o atrakcyjnych formach nagród. Ponadto wyjaśnił,
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że wzrost przestępczości na sołectwach w kategorii kradzieży i włamań spowodowany jest
m.in. tym, że tylko jeden dzielnicowy przypada na wszystkie te sołectwa, w godzinach
nocnych rekompensowane jest to doraźnymi patrolami służb operacyjnych. Na terenach
sołectw dochodzi do szeregu przestępstw w kategorii kradzieży metali kolorowych w nowo
budowanych budynkach, kilkadziesiąt czynów udało się udowodnić, jednak jest to znikoma
ilość. Odnośnie weekendowych patroli Policji i Straży Miejskiej poinformował, że bardzo
docenia taką współpracę. Stwierdził jednak, że Policja powinna mieć taką liczbę
funkcjonariuszy, aby zapewnić służbę na terenie Gminy Mikołów. Ponadto poinformował
o funkcjonowaniu kombinacyjnych patroli -część pieszych, część radiowozem.
Komendant Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Witkowicz – odniósł się do sprawy
poruszonej przez Radnego Krzysztofa Jakubca. Stwierdził, że anomalie pogodowe ostatnio
zdarzają się często i trzeba się na nie przygotować. Poinformował, że jest zwolennikiem
zakupu pompy o dużej wydajności, przynajmniej jedna jednostka tego typu sprzętu powinna
się znaleźć na terenie Mikołowa. Wyjaśnił, że przed jej zakupem należy się zastanowić nad
tym gdzie taki sprzęt byłby przechowywany, czy w jednostkach OSP, czy w siedzibie
Państwowej Straży Pożarnej, czy też może w jakiejś spółce miasta, ponieważ z doświadczenia
wie, że jeżeli jakiś sprzęt należy do Państwowej Straży Pożarnej to często jedzie on w Polskę
kiedy jest taka potrzeba i potem trudno ściągnąć go z powrotem.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – z uwagi na zakończenie dyskusji, podziękował
zaproszonym gościom za obszerne sprawozdania dzięki, którym Radni mogli zapoznać się
ze stanem bezpieczeństwa miasta Mikołowa.
Przewodniczący RM – ogłosił 10-io minutową przerwę, po której wznowił obrady.
Do pkt 8
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – kolejno przedstawił projekty uchwał:
- w sprawie: korekty załącznika przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. i zmiany
załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 6 ds Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VI/59/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 3 ds Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
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Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała naniesienie poprawek w projekcie
poprzez wykreślenie w pkt 3 zdania: „Załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011-2020” i odrzucenie tego załącznika z projektu. Poinformowała, że propozycja ta
dotyczy wszystkich następnych projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie, gdyż zgodnie
z zaleceniem RIO, załącznik ten powinien być uchwalany w formie odrębnej ostatniej
uchwały budżetowej. Poinformowała, że od następnych Sesji uchwała taka będzie wnoszona
odrębnym trybem.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VI/60/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r. i zmiany załącznika
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na
posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 3 ds Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała, aby oprócz poprawek zgłoszonych przy
uchwale Nr VI/60/2011, wykreślić w tytule uchwały zdanie: „i zmiany załącznika
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VI/61/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 6 ds Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami,
zgłoszonymi przy uchwale Nr VI/60/2011
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VI/62/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 3 ds Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami,
zgłoszonymi przy uchwale Nr VI/60/2011.
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Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała RM Nr VI/63/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu, która wydała opinię pozytywną z uwagą
o wniesienie poprawki poprzez wykreślenie w Dziale 700 wydatku na kwotę 1.866,i zmianę dochodów o tę kwotę. Komisja Nr 3 ds Gospodarki Miejskiej projekt uchwały
zaopiniowała pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, iż w związku z tym, że podjęto uchwałę
poprzednią, ten projekt musi być podjęty w takiej wersji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami,
zgłoszonymi przy uchwale Nr VI/60/2011
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, przeciw 2, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VI/64/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 6 ds Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami,
zgłoszonymi przy uchwale Nr VI/60/2011
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VI/65/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 6 ds Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami,
zgłoszonymi przy uchwale Nr VI/60/2011.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VI/66/2011 została podjęta jednogłośnie.
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- w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mikołów
a Gminą Tychy w sprawie realizacji zadania w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 6 ds Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała, aby w tytule i w punkcie 1 treści
uchwały po wyrazie „zadania” wykreślić wyrazy „własnego Gminy Mikołów”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VI/67/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminie Tychy,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 6 ds Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała następujące poprawki;
- w podstawie prawnej w miejsce „art. 250” wpisać „art. 220”,
- w punkcie 1 treści uchwały po wyrazie „zadania” wykreślić wyrazy „własnego Gminy
Mikołów” oraz kwotę „20.000 zł.” zastąpić kwotą „51.000 zł.”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VI/68/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez
komisję,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 6 ds Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie. Ponadto Komisja Nr 6 ds Społecznych wystąpiła z wnioskiem
o dopisanie Karoliny Grocheckiej do listy osób, którym przyznano stypendium sportowe.
Członek Komisji Stypendialnej, Radna Barbara Wilkoszyńska – omówiła temat.
W imieniu Komisji zaproponowała, aby dopisać do listy Karolinę Grochecką, z uwagi na to,
że już po posiedzeniu, Komisja otrzymała wiadomość, iż osoba ta uzyskała II miejsce
w mistrzostwach Polski w dyscyplinie którą uprawia.
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Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, iż nie ma przeszkód, aby dokonać takiego
uzupełnienia i zaproponował naniesienie poprawki w projekcie uchwały, poprzez dopisanie
w pozycji Stypendium: sportowe – po 300 zł. miesięcznie „Grochecka Karolina”. Ponadto
podziękował członkom poprzedniej Komisji za pracę, szczególnie Radnej Annie Kubik, która
w Komisji Stypendialnej pracowała przez dwie kadencje Rady.
Wiceprzewodnicząca RM Anna Kubik – w imieniu poprzedniego składu Komisji
podziękowała Burmistrzowi za uznanie. Nowo powołanej Komisji życzyła owocnej pracy
i wszystkiego dobrego.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VI/69/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach Mikołowa oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów
szkolnych, psychologów i logopedów,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 6 ds Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Radny Krzysztof Żur – zadał pytanie, co było przesłanką powstania tego projektu uchwały,
który zmierza do zmniejszenia Dyrektorom godzin dydaktycznych.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że każdy z Dyrektorów ma pensum
18 godzin, a Karta Nauczyciela oraz inne ustalenia pozwalają na wprowadzenie innego
pensum i w tym przypadku nie będzie to 18 a 10 godzin.
Dyrektor Zarządu Mikołowskich Szkół i Przedszkoli Elżbieta Muszyńska –
poinformował, że Dyrektorzy zawsze korzystali z obniżki pensum. W Karcie Nauczyciela jest
zapis, że o tym decyduje Rada Miejska i w tym przypadku jest to na korzyść dyrektorów
przedszkoli w których jest dużo oddziałów. Stwierdziła, że zmiana ta nie obejdzie się kosztem
dzieci.
Radny Krzysztof Jakubiec – stwierdził, iż należy wziąć pod uwagę to, że Dyrektorzy oprócz
pełnienia funkcji, wykonują zajęcia dydaktyczne oraz pełnią zastępstwa.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VI/70/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Mikołów do realizacji
projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
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Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 6 ds Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VI/71/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie oraz Komisji
Nr 3 ds Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany negatywnie.
Radny Michał Rupik – poinformował, iż jest przeciwny bezprzetargowemu najmowi lokalu,
gdyż podobne przetargi odbyły się na lokale w Bujakowie i Kamionce i nie miało
to negatywnych skutków dla pacjentów, wręcz przeciwnie. Stwierdził, że jeżeli Spółce
Centrum Zdrowia będzie zależało na utrzymaniu tej przychodni, to również przystąpi
do przetargu.
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Sztajgli – stwierdził, iż jest to czwarty raz, kiedy Gmina
odchodzi od przetargowego najmu tego lokalu. Skutkiem tego najmu miał być
przeprowadzony, obiecany przez Spółkę remont lokalu, czego nie wykonano do chwili
obecnej, wręcz przeciwnie zrezygnowano z połowy wynajmowanego lokalu, pozbawiając
w ten sposób Gminę wpływu środków z najmu, dodatkowo z ta niewykorzystana część jest
nieużytkowana, gdyż w żaden sposób nie można tych oderwanych od całości pomieszczeń
zagospodarować. Zaproponował, aby przy kolejnym najmie postawić warunek
zagospodarowania całości lokalu i oddać w dzierżawę w drodze przetargu.
Radny Łukasz Osmalak – stwierdził, że wystarczająco długo lokal był wynajmowany
bezprzetargowo i najwyższy czas aby ogłosić przetarg i dać szansę innym podmiotom, które
zapewne zajmą się pacjentami nie gorzej niż Spółka Centrum.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że w przypadku gdy wynajem nie odbywa
się poprzez przedłużenie działalności istniejącemu podmiotowi, a lokal nie spełnia
standardów nowo wprowadzonych norm, to nowy podmiot może nie uzyskać pozwolenia
na prowadzenie działalności. Stwierdził, iż taka obawa zachodzi w przypadku lokalu
na os. Mickiewicza.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, iż Spółka w związku z kończącą
się w czerwcu br. umową wystosowała pismo o jej przedłużenie i jednocześnie zobowiązała
się do przeprowadzenia remontu lokalu. Stwierdził, iż lokal ten wymaga generalnej
modernizacji, która może potrwać nawet do pół roku i przez ten czas nie będzie tam służby
zdrowia.
Radny Michał Rupik – stwierdził, iż nie należy się obawiać, że pacjenci tej poradni zostaną
bez opieki, gdyż opodal są dwie poradnie, które przez czas remontu obsłużą tych pacjentów.
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Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zadała pytanie, czy w przypadku gdyby nikt
nie wystartował do tego przetargu i pozostała tam nadal Spółka Centrum to, czy będzie nadal
funkcjonować w takich warunkach, czy też będzie musiała dostosować lokal?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że będzie musiała dostosować lokal
do nowych wymogów.
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Sztajgli – zadał pytanie, czy Spólka Centrm chce wynająć
cały lokal, czy nadal tylko tę część dotychczas użytkowaną?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że tak jak jest zapisane w uchwale
cały lokal.
Radny Piotr Stencel – poinformował, że popiera zdanie Radnego Rupika, gdyż wie,
że od Spółki Centrum trudno jest cokolwiek wyegzekwować, czego przykładem jest
np. zewnętrzne otoczenie Poradni w Mokrem.
Radny Sylwester Czarnota – poinformował, że również popiera zdanie Radnego Rupika,
gdyż w tej Poradni, która jest od zawsze we władaniu Spółki, nigdy nic się nie zmieniło
na lepsze i lokal jest w takim stanie, jak przed wieloma laty.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – stwierdził, iż należy mieć na uwadze fakt, iż można
doprowadzić do zupełnej likwidacji tej placówki, poprzez działania konkurencyjnych
podmiotów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 3 Radnych, przeciw 12, wstrzymało się 6 Radnych.
W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.
- w sprawie: nabycia na własność Gminy Mikołów nieruchomości lokalowej,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds Budżetu i został zaopiniowany negatywnie oraz Komisji
Nr 3 ds Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji RM Nr 2 Barbara Wilkoszyńska – poinformowała, że Komisja
ww projekt zaopiniowała negatywnie ze względu na to, że nastąpiła błędna interpretacja
intencji tej uchwały, a nie było na Komisji obecnej osoby, która mogłaby omówić temat.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Zawiszowski – poinformował, iż sprawa dotyczy
zamiany lokali w związku z koniecznością wyburzenia budynku przy ul. Grażyńskiego 15.
Kwota 1.800,- która zostanie wypłacona w ramach tej transakcji wynika z różnicy wartości
lokali na podstawie operatów szacunkowych. Ponadto poinformował, iż odnośnie tego
budynku nadal pozostają nierozwiązane sprawy dwóch lokali, gdyż właściciele nie godzą się
na zaproponowane przez Gminę warunki i żądają najmu nowych lokali oraz odszkodowania
za lokale utracone. Poinformował, iż w tej sprawie notatkę służbową z przeprowadzonych
negocjacji przekazał do Komisji RM Nr 3, która zajmowała się tym problemem.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 Radnych, przeciw 1, wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała RM Nr VI/72/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmiany uchwały nr LI/1062/2010 z dnia 26 października 2010 roku,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 4 ds Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała RM Nr VI/73/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zamiany nieruchomości,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 4 ds Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VI/74/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 4 ds Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Radca Prawny Ewa Mikusińska – zaproponowała, aby w podstawie prawnej po nawiasie
dopisać: „oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651)”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VI/75/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 3 ds Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami
zgłoszonymi przy uchwale Nr VI/60/2011 .
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
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Uchwała RM Nr VI/76/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach: Komisji RM Nr 2 ds Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie
oraz Komisjach: Nr 7 ds Kultury, Sportu, Informacji i Promocji; Nr 5 ds. Ochrony
Środowiska i Nr 6 ds. Społecznych. Komisje te nie zajęły stanowiska w sprawie.
Radny Sylwester Czarnota – zadał pytanie, dlaczego zabierane są środki z zadania
renowacji parku Planty, skoro wszyscy wiedzą w jakim stanie jest park i że trzeba tam pilnie
zakończyć rozpoczęte inwestycje.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – poinformował, że środki przesuwane
są z Działu który jest likwidowany na zadania związane z zamknięciem projektu
finansowanego ze środków unijnych. Temat likwidowanego zadania powróci niebawem,
łącznie z zadaniem budowy parkingu i remontem alejek.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 Radnych, przeciw 1, wstrzymało się 5 Radnych.
Uchwała RM Nr VI/77/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji: RM Nr 2 ds Budżetu oraz Nr 1 ds. Samorządu i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4 Radnych.
Uchwała RM Nr VI/78/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020,
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że jest to ten właśnie projekt o którym
mówiła przy omawianiu uchwały Nr VI/60/2011. Projekt ten porządkuje wszystkie zmiany
budżetowe i takia uchwała będzie wnoszone na każdej Sesji Rady.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VI/79/2011 została podjęta większością głosów.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – kolejno przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady:
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- pismo Bractwa Strzeleckiego w Mikołowie dot. Wyrażenia zgody na użycie herbu miasta
Mikołowa na sztandarze Bractwa.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, iż sprawa była omówiona przez
Komisję Rm nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji i została zaopiniowana
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem propozycji wyrażenia zgody na użycie herbu.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.
- pismo Archidiecezji Katowickiej dot. Informacji o organizowanych w dniu 16 kwietnia br.
Dniach Skupienia dla Samorządowców.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radni przyjęli treść pisma do wiadomości.
- pismo Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. dot. odpowiedzi na uchwałę RM
Nr V/58/2011 w sprawie protestu przeciwko likwidacji niektórych świadczeń w stacji
Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie.
- pismo Ministerstwa Zdrowia dot. Informacji o przekazaniu do rozpatrzenia Dyrektorowi
Śląskiego Oddz. NFZ, uchwały RM Nr V/58/2011 w sprawie protestu przeciwko likwidacji
niektórych świadczeń w stacji Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie.
- pismo Śląskiego Oddz. NFZ dot. Odpowiedzi na podjętą przez Radę Miejską uchwałę
Nr V/58/2011 w sprawie protestu przeciwko likwidacji niektórych świadczeń w stacji
Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie.
Pisma stanowią załączniki do protokołu.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że zostały przeanalizowane i temat
ten został przedyskutowany na posiedzeniu Komisji Nr 6 ds. Społecznych, gdzie Komisja
stwierdziła, iż deklarowane dobro pacjenta nie zawsze idzie w parze z postępowaniem
niektórych instytucji. Stwierdziła, iż nadal pozostaje problem dalszych losów Stacji
Pogotowia, w tym ich problem z niewykorzystanym sprzętem i karetkami. Zadała pytanie,
czy wobec tej sytuacji istnieje zagrożenie dla pacjentów?
Radny Michał Rupik – udzielił odpowiedzi, że dla pacjentów nie ma zagrożenia, gdyż
zakres ratownictwa pozostaje bez zmian. Poinformował, iż Stacja wystąpiła z Protestem
do NFZ-tu i do czasu rozstrzygnięcia sprzęt utrzymywany będzie w pełnej gotowości.
Problemem jest również fakt, że w wyniku tych działań pracę straciło kilka osób personelu
medycznego a także kilku lekarzy.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, iż dotarła do niego wiadomość o osobie
potrzebującej pomocy medycznej w godzinach nocnych, która zwróciła się z tym do Szpitala
Powiatowego i otrzymała odpowiedź, aby przeczekała do rana i zgłosiła się z problemem
do poradni. Stwierdził, iż obawia się, że takie przypadki będą się często zdarzały.
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Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, iż wszyscy Radni swoje oświadczenia
majątkowe złożyli w ustawowym terminie oraz, że następne oświadczenia należy złożyć
w terminie do końca kwietnia br.
Do pkt 10
Burmistrz Miasta Marek Balcer – przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał, które
stanowi załącznik do protokołu,
- poinformował, że prawdopodobnie jeszcze w kwietniu wystąpi z wnioskiem o zwołanie
Sesji nadzwyczajnej, do podjęcia dwóch uchwał – planu budżetu miasta na 4 lata oraz
uchwały kredytowej. Wyjaśnił, że ma to związek z próbą zabezpieczenia Gminy, ponieważ
przy obecnie prowadzonej przez Ministerstwo Finansów polityce finansowej nie będzie
możliwości swobodnego kredytowania budżetu, tak jak to było przez ostatnie lata.
W przyszłym roku kredyt będzie można wziąć tylko na krótkoterminowe inwestycje,
natomiast bieżącą działalność będzie można pokrywać tylko i wyłącznie z bieżących
dochodów własnych,
- ponadto nawiązując do wcześniejszej dyskusji na temat opieki zdrowotnej stwierdził,
iż z doniesień medialnych wynika, że problem z ograniczeniem świadczeń medycznych
w nocy, w godzinach popołudniowych i w święta
nie dotyczy tylko Mikołowa,
ale całej Polski. Większość jednostek pogotowia ratunkowego w Polsce jest traktowana w ten
sam sposób i w polityce tej nie chodzi o to która oferta jest lepsza, a o to, aby nie robiły tego
pogotowia – taka polityka została przyjęta przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Panią Minister
Zdrowia. Stwierdził, że wynika z tego, iż za wszelką cenę szuka się oszczędności.
Do pkt 11
Radny Łukasz Osmalak – odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Miasta, stwierdził,
że chyba wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyżej wymieniona sytuacja dotyczy całej
Polski nie tylko Mikołowa. Wyraził opinię, iż sytuacje o których informował Radny
Krzysztof Jakubiec i Radny Michał Rupik budzą głęboki niepokój, tym bardziej, że
podejrzewa, że nie są to sytuacje jednorazowe. Zaproponował, aby Burmistrz jako
przedstawiciel mieszkańców zorganizował jakąś akcję, która wywarłaby presję na Spółce czy
też Staroście Powiatu Mikołowskiego, aby nie dochodziło do takich sytuacji o których była
mowa przed chwilą.
Radny Stanisław Michalski – zadał pytanie, czy przed posiedzeniem Sesji nadzwyczajnej
planowane jest zorganizowanie jakiegoś spotkania z Radnymi, czy też posiedzeń Komisji
w celu omówienia tematu?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że zostanie zorganizowane
spotkanie ze wszystkimi Radnymi.
Radny Krzysztof Jakubiec – powrócił do poprzedniego tematu. Stwierdził, że ograniczenia
w służbie zdrowia mają chyba na celu wspieranie małych firm – mianowicie firm
pogrzebowych, które z pewnością mają pełne ręce roboty.
Radny Michał Rupik – poinformował, że Stacja Pogotowia Ratunkowego inwestowała
w ambulatorium oraz zakupiła dwa ambulanse – było to finansowane ze środków
publicznych, które w tym momencie przez odgórne decyzje rządu zostały w jakiś sposób
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zmarnowane.
Radny Krzysztof Żur – zadał pytanie, czy w tym roku zostanie przeprowadzona
termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Borowej Wsi?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi negatywnej. Poinformował, że jak
wszystkim powinno być wiadomo zadanie to nie zostało ujęte w budżecie miasta na ten rok.
Radny Krzysztof Żur – stwierdził, że budżet jest „giętki”, a Zastępca Burmistrza Adam
Putkowski wielokrotnie zapewniał, że termomodernizacja przedszkola w Borowej Wsi
zostanie wykonana.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – stwierdził, że nie powiedział w którym roku
zostanie to zrealizowane.
Radny Sylwester Czarnota – zwrócił się z prośbą o wymianę piasku w piaskownicach oraz
naprawę uszkodzonych sprzętów na placach zabaw.
Radny Krzysztof Żur – zadał pytanie, które przedszkola będą poddane termomodernizacji
w tym roku?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że tylko te, które zostały ujęte
w budżecie miasta.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący RM Tadeusz Socha ogłosił
zamknięcie Sesji o godz. 19 15.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)

(Tadeusz Socha)
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