PROTOKÓŁ NR VII/7/2011
z posiedzenia Sesji
26 kwietnia 2011 roku.

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 VI/2011.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje.
7. Edukacja publiczna (szkoły i przedszkola).
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 roku (druk nr 1),
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok (druki nr 2 – 2f),
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 roku (druk nr 3),
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 4),
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok (druk nr 5),
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok (druk nr 6),
- w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki inwestycyjne
(druk nr 6a),
- w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (druk nr 7),
- w sprawie: częściowej zmiany uchwały nr VI/74/2011 w sprawie zamiany nieruchomości
(druk nr 8),
- w sprawie: nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie „Zakład Usług Komunalnych
w Mikołowie” (druk nr 9),
- w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(druk nr 10),
- w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 (druk nr 11).
9. Informacje Przewodniczącego RM.
10. Informacje Burmistrza Miasta, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
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:
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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. Zaproponował zmianę
w porządku, poprzez wniesienie w punkcie 9 projektu uchwały w sprawie: skargi Klubu
Sportowego Burza Borowa Wieś na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował zmiany w porządku obrad, które
przedstawiła Skarbnik Miasta Barbara Gajda;
- wnieść do porządku obrad projekty uchwał:
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 69.870,- (druk oznaczyć nr 6b),
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 1.182.789,85 (druk oznaczyć nr 6c),
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 136.561,32 (druk oznaczyć nr 6d),
w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r. (druk oznaczyć nr 6e),
w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w Mikołowie (druk oznaczyć nr 6f),
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i
Wigury (druk oznaczyć nr 12),
- zamienić, projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok oznaczony nr 6,
na druk oznaczony nr 6’.
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, przeciw 3, wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
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 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Protokół Nr VI/6/2011 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 5
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Radny Henryk Botor – złożył interpelację dotyczącą wykonania chodnika przy ul. Stara
Droga oraz bezpieczeństwa na drodze.
Interpelacja stanowi załącznik do Protokołu.
Radna Grażyna Pstraś-Gryt - złożyła interpelację dotyczącą prawidłowego
zaprojektowania i wykonania odwodnienia bramy bocznej cmentarza przy kościele św.
Wojciecha.
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? Z uwagi na brak zgłoszeń, krótko odniósł się
do dzisiejszych interpelacji:
- Radnego Botora - poinformował, że problem ten nie był jeszcze przez nikogo podnoszony,
w związku z tym zostanie rozeznany, również pod kątem możliwości finansowych.
Stwierdził, że doraźnym rozwiązaniem problemu byłaby budowa progów zwalniających,
- Radnej Pstraś-Gryt - poinformował, że przyjmuje do wiadomości uwagi zawarte
w interpelacji.
Do pkt 7
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że do Rady wpłynęły materiały
tematyczne dot. Szkół i Przedszkoli, przygotowane przez Zarząd Szkół i Przedszkoli
Mikołowskich, które Radni otrzymali wraz z porządkiem obrad Sesji, oraz, że temat został
omówiony na posiedzeniu Komisji Nr 6 ds. Społecznych.
Materiały stanowią załącznik do protokołu.
Nastąpiła dyskusja w której:
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że temat edukacji publicznej został
szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Nr 6 ds. Społecznych w dniu 18 kwietnia.
W związku z tym, iż w skład Komisji wchodzi jedynie 5 Radnych, zwróciła się z prośbą
do Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli Elżbiety Muszyńskiej o omówienie kilku
najważniejszych kwestii. Zadała następujące pytania:
jak wygląda sytuacja przyjęć dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012?
–
–
czy jakieś dzieci nie zostały przyjęte do przedszkoli, jeżeli tak to w jakim są wieku
i w jakich przedszkolach?
–
czy zostały utworzone nowe oddziały przedszkolne?
–
ilu 6-latków zostało zapisanych do szkoły na nadchodzący nowy rok szkolny?
–
czy szkoły zostały przygotowane na przyjęcie 6-latków – sprawa dotyczy m.in.
świetlic szkolnych - czy zostały one przystosowane do przyjęcia większej ilości
dzieci?
Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Elżbieta Muszyńska – poinformowała, że w tym
roku po raz kolejny zgłoszono bardzo dużą liczbę dzieci do przedszkoli i prawie wszystkie
udało się przyjąć. Nieprzyjętych zostanie około 20 dzieci – przeważnie są to dzieci, których
przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje oraz dzieci poniżej 3 roku życia. Wyjaśniła,
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że ciągle trwa tzw. „upychanie”, ponieważ zawsze zdarza się, że ktoś rezygnuje i na to
miejsce wchodzi kolejne dziecko. Odnośnie nowych grup przedszkolnych poinformowała
o otwarciu nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Nr 3 – będzie to grupa 17-sto osobowa,
ponieważ sala nie pozwala na liczniejszą. W Przedszkolu Nr 12 zostanie dodatkowo otwarta
grupa mieszana 4 i 3-latków . W związku z tym, iż w tym roku jest wyjątkowo dużo dzieci
niepełnosprawnych (33 dzieci), to w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na Recie
najprawdopodobniej zostaną otwarte 2 dodatkowe oddziały integracyjne. Ponadto
poinformowała, że praktycznie w każdym przedszkolu są dzieci niepełnosprawne. W tym
roku szkolnym do przedszkoli uczęszczało 1300 dzieci, od września będzie ich więcej.
Stwierdziła, że takiego „boomu” na przedszkola nie było od prawie 20 lat - na tak dużą liczbę
dzieci wpływ ma nie tylko zwiększająca się stale liczba urodzeń, ale także migracje.
Odnośnie szkół podstawowych poinformowała, iż próbowano zachęcić rodziców, aby posłali
dzieci
6-letnie do szkół w nadchodzącym roku szkolnym, w związku z tym, iż w
roku przyszłym
w jednym czasie do szkoły pójdą dwa roczniki – 6 i 7-latków.
Zaproponowano rodzicom utworzenie w tym roku oddziałów wyłącznie dla dzieci 6-letnich w
Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5. Na dzień dzisiejszy jest jeden pełny
oraz drugi niepełny oddział
w Szkole Podstawowej Nr 3, natomiast w Szkole Podstawowej
Nr 5 zapisanych jest tylko kilkoro dzieci. Stwierdziła, że rodzice dzieci mają jeszcze czas na
podjęcie decyzji – jedni zapisują, inni rezygnują z posłania dziecka do szkoły pomimo tego,
że już je wcześniej zapisali – wszystko może ulec jeszcze zmianie. Stwierdziła, iż w Szkole
Podstawowej
Nr 3 na pewno zostanie otwarty jeden oddział, trudno natomiast
powiedzieć co stanie się
z dodatkowym oddziałem w Szkole Podstawowej Nr 5.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska
przystosowania szkół i świetlic?

–

zadała

pytanie,

jak

wygląda

kwestia

Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Elżbieta Muszyńska – udzieliła odpowiedzi,
że w zeszłym roku praktycznie we wszystkich szkołach w ramach programu „Radosna
Szkoła” wyposażono dodatkowe sale w pomoce dydaktyczne z przeznaczeniem głównie dla
dzieci młodszych. W Szkole Podstawowej Nr 3 Pani Dyrektor planuje otworzyć dodatkową
salę świetlicy dla 6-latków. Wyjaśniła, że szkoły liczą się z tym, że jeżeli powstaną na ich
terenie oddziały 6-latków, to trzeba będzie zapewnić im osobną opiekę, głównie w salach,
w których będą się uczyć oraz w salach przygotowanych do prowadzenia zajęć w ramach
programu „Radosna Szkoła”.
Radna Anna Kubik – poinformowała, że bardzo cieszy ją fakt utworzenia na terenie Gminy
Mikołów oddziałów integracyjnych w przedszkolach, ponieważ wielu rodziców zgłaszało
zapotrzebowanie na tego typu oddział na terenie naszego miasta. Wyraziła nadzieję,
że rodzice dzieci zostaną poinformowani o możliwości umieszczenia ich dziecka w oddziale
integracyjnym. Zadała pytanie, kiedy budynek Przedszkola Nr 12, który był modernizowany,
zacznie znowu funkcjonować? Wyjaśniła, że już kilkakrotnie słyszała informację
o planowanym zakończeniu prac remontowych oraz o otwarciu na nowo przedszkola, gdzie
pierwszy termin zakończenia prac miał nastąpić pod koniec listopada ubiegłego roku, drugi
z końcem marca, i że wypowiedziała się nawet na ten temat na łamach prasy. W związku
z tym, że prace remontowe się przedłużają, zadała pytanie, jakie kary poniesie inwestor, który
jest odpowiedzialny za przedmiotową inwestycję, a co za tym idzie, za niedotrzymanie
terminu realizacji? Ponadto poinformowała, że rodzice dzieci klas czwartych Szkoły
Podstawowej Nr 3 zwrócili się do niej z zapytaniem, czy istnieje możliwość wprowadzenia
już od tej klasy, obowiązkowego nauczania języka niemieckiego? Gdyby takiej możliwości
nie było, zaproponowała wprowadzenie języka niemieckiego w formie dodatkowych kółek
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zainteresowań. Przypomniała, że swego czasu udało się wprowadzić do gimnazjów grupy
innych języków, poza angielskim właśnie w formie kółek. Stwierdziła, że bardzo ucieszył
ją fakt, iż już w tym roku poruszono sprawę pójścia 6-latków do szkół podstawowych,
ponieważ w przyszłym roku do szkół pójdą zarówno 7-latki jaki i 6-latki. Zadała pytanie, czy
istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału Szkoły Podstawowej Nr 3 w budynku
Gimnazjum Nr 2 jeżeli będzie taka potrzeba?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że nie ma opóźnienia w realizacji
prac remontowych budynku Przedszkola Nr 12 na os. Słowackiego. W chwili obecnej trwają
prace porządkowe po wykonawcy, który zakończył drugi etap prac modernizacyjnych.
Wyjaśnił, że budynek Przedszkola Nr 12 zacznie ponownie funkcjonować w najbliższych
tygodniach, a do tego czasu dzieci mają zapewnioną opiekę w salach, które są specjalnie
do tego przygotowane w Gimnazjum Nr 2, które znajduje się 50 metrów od obiektu
przedszkola. Ponadto poinformował, że jeżeli wystąpi potrzeba utworzenia dodatkowych
oddziałów szkół podstawowych, rozważona zostanie możliwość utworzenia filii
w Gimnazjum Nr 2.
Radny Dariusz Gaschi – zadał pytanie, na jakim etapie jest projekt budowy nowego
przedszkola w Mokrem?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że obecnie trwa ocena
wniosku, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Ocena formalna wniosku
została zaopiniowana pozytywnie, czyli zostały spełnione wszystkie wymagania. W chwili
obecnej trwa etap oceny merytorycznej, po tym etapie Marszałek przedstawi ranking gmin,
które otrzymają dofinansowanie. Wyraził nadzieję, że Gmina Mikołów znajdzie się w tym
rankingu i zaraz po tym niezwłocznie zostanie ogłoszony przetarg.
Radny Stanisław Michalski – zadał pytanie, na jakim etapie jest projekt wykonania boiska
przyszkolnego w Bujakowie, wraz z nowym ogrodzeniem obiektu? Poinformował, że sprawa
ta ciągnie się już od wielu lat.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że projekt budowy boiska
jest już gotowy, jeżeli nie będzie żadnych problemów finansowych, politycznych, czy też
gospodarczych to w przyszłym roku rozpocznie się jego realizacja.
Radny Piotr Stencel – poinformował, że do Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji dotarło pismo, które było również zaadresowane do Zarządu Szkół i Przedszkoli,
a dotyczyło prośby, rodziców dzieci klas 6-tych Szkoły Podstawowej Nr 3, o utworzenie
w Gimnazjum Nr 1 klasy sportowej o profilu siatkarskim oraz zatrudnienia trenerki – Pani
Barbary Juszczyk. Odczytał pismo. Stwierdził, że w sprawozdaniu, które zostało
przygotowane przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich została zawarta informacja,
iż w Gimnazjum Nr 1 jest klasa sportowa. W związku z powyższym zadał pytanie, czy
istnieje taka możliwość, aby Pani Barbara Juszczyk została zatrudniona w Gimnazjum Nr 1?
Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Elżbieta Muszyńska – udzieliła odpowiedzi, że od
lutego na stronie internetowej Gimnazjum Nr 1 trwa nabór do klasy sportowej,
oraz są wyznaczone terminy sprawdzianów sprawnościowych dla dzieci, które zdecydują się
na uczestnictwo w tego rodzaju klasie. Poinformowała, iż z Panią Juszczyk była
przeprowadzona rozmowa, gdzie została poinformowana, że jeżeli we wrześniu zostaną
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wolne jakieś godziny to zostanie zatrudniona - jednak w pierwszej kolejności zatrudnienie
muszą mieć nauczyciele, którzy tam pracują na stałe.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – z uwagi na zakończenie dyskusji, podziękował
Dyrektorowi Zarządu Szkół i Przedszkoli za przygotowanie sprawozdania i omówienie
tematu.
Do pkt 8
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – kolejno przedstawił projekty uchwał:
- 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
Komisji Nr 6 ds Społecznych, która nie zajęła stanowiska i wystąpiła z wnioskiem
o wyjaśnienie celowości zakupu programu kosztorysowego dla MOSiR-u.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wojciech Tkacz – poinformował,
iż program potrzebny jest dla Inspektorów Budowlanych do kosztorysowania prac
modernizacyjnych na obiektach MOSiR-u, które są niezbędne do przetargów lub wyłonienia
wykonawców tych prac.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VII/80/2011 została podjęta jednogłośnie.
- 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 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 VII/81/2011 została podjęta jednogłośnie.
- 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 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 VII/82/2011 została podjęta jednogłośnie.
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- 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.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VII/83/2011 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, Nr 3 ds Gospodarki Miejskiej, Nr 6 ds
Społecznych oraz Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji i został zaopiniowany
pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, iż jest to uchwała porządkująca, gdyż
uchwała RM VI/77/2011 została podjęta z błędem i nie jest zgodna z Zarządzeniem
Burmistrza. Zaproponowała, aby dodać do uchwały punkt w brzmieniu: „Uchyla się uchwałę
Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29. Marca 2011 r. w sprawie: zmiany
załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.”
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VII/84/2011 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.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VII/85/2011 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 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i
Promocji i został zaopiniowany pozytywnie.

7

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1Radny.
Uchwała RM Nr VII/86/2011 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.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1Radny.
Uchwała RM Nr VII/87/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds Budżetu 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 VII/88/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
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 VII/89/2011 została podjęta jednogłośnie.
- 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 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 VII/90/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
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Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały na druku nr 6 był
omawiany na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Zaproponował omówienie projektu na druku 6’.
Skarbnik Barbara Gajda – poinformowała, iż wydatki pozostają bez zmian. Zmiana
dotyczy załącznika zadań inwestycyjnych, gdzie przeniesiono kwotę 700.000,- z zadania
budowa łącznika Paprotek-Wieczorka na inne zadania.
Ponadto zaproponowała, aby w załączniku Nr 1 – w Dziale 801, Rozdziale 80101 na zadaniu
„utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła”
zwiększyć kwotę środków własnych o 1 zł. i zmniejszyć o 1 zł. środki z innych źródeł
tj. zmienić odpowiednio kwotę na 500.320,00 i 440.810,00 – jest to spowodowane
koniecznością precyzyjnego rozliczenia środków unijnych.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – poinformował, iż zgodnie z sugestiami
Komisji Nr 2 ds. Budżetu kwota 700.000,- została podzielona na zadania:
- modernizacja ul. Poprzecznej,
- remont gzymsów na osiedlu Grunwaldzkim,
- modernizacja boiska w Paniowach,
- doświetlenie ulic Szymankiewicza i Małej,
- remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2,
- wykupy gruntów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 16 Radnych, przeciw 2, wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała RM Nr VII/91/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki
inwestycyjne.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds Budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
Radny Krzysztof Żur – zadał pytanie, czy zaciągnięcie takiego kredytu na potrzeby bieżące
nie nadwyręży budżetu Gminy i czy w związku z takim zadłużeniem w latach następnych
Gmina będzie w stanie prowadzić jakieś inwestycje?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że kredyt zaciągany jest w celu
zabezpieczenia przed przewidywanym w latach następnych kryzysem oraz planowanym
ograniczeniem możliwości zaciągania pożyczek przez samorządy, co znacznie zahamuje ich
rozwój. Stwierdził, iż w roku bieżącym jest ostatnia możliwość wzięcia przez Gminę kredytu
inwestycyjnego. Ponadto poinformował, iż kredyt zostanie wykorzystany na inwestycje,
a spłacany będzie w wysokości 2.000.000,- rocznie, przez okres 10 lat.
Radny Stanisław Michalski – stwierdził, iż kredyt w takiej wysokości oznacza, że na
każdego mieszkańca Gminy przypada ok. 526 zł obciążenia. Zadał pytanie, czy Gminę stać na
taki kredyt?
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Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że obecnie Gmina może pozwolić
sobie na takie zadłużenie. Poinformował, iż większość Gmin zaciąga takie zobowiązania,
gdyż polityka finansowa państwa zmierza do określenia ram, które usztywnią możliwość
rozwoju Gmin i według oceny samorządowców jest to błąd Ministerstwa Finansów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 Radnych, przeciw 1, wstrzymało się 5 Radnych.
Uchwała RM Nr VII/92/2011 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 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 VII/93/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – stwierdził, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i nie był omawiany przez Komisje. Zaproponował omówienie tematu.
Skarbnik Barbara Gajda – poinformowała, iż uchwała dotyczy środków na realizację
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie „Nowy wymiar
przedszkola – wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich
przedszkoli”.
Ponadto zaproponowała, aby tak jak przy projekcie na druku 6’ poprawić załącznik Nr 1
tj. w Dziale 801, Rozdziale 80101 na zadaniu „utworzenie i modernizacja szkolnych placów
zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła” zwiększyć kwotę środków własnych o 1 zł.
i zmniejszyć o 1 zł. środki z innych źródeł tj. zmienić odpowiednio kwotę na 500.320,00
i 440.810,00.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VII/94/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – stwierdził, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i nie był omawiany przez Komisje. Zaproponował omówienie tematu.
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Skarbnik Barbara Gajda – poinformowała, iż uchwała dotyczy środków na realizację
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadania pn. „Miej szansę
z nami”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VII/95/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała, aby konsekwentnie do wniesionych
poprawek
w poprzednich uchwałach - poprawić załącznik Nr 1 tj. w Dziale 801, Rozdziale
80101 na zadaniu „utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu
Radosna Szkoła” zwiększyć kwotę środków własnych o 1 zł. i zmniejszyć o 1 zł. środki z
innych źródeł tj. zmienić odpowiednio kwotę na 500.320,00 i 440.810,00.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – stwierdził, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i nie był omawiany przez Komisje. Zadał pytanie, czy istnieje potrzeba omówienia
tematu? Z uwagi na brak odpowiedzi twierdzącej, poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VII/96/2011 została podjęta większością głosów.
w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w Mikołowie,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – stwierdził, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i nie był omawiany przez Komisje.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że dotacja jest z przeznaczeniem na
zakupy, które gdy będą dokonane bezpośrednio przez jednostki Straży, podatek VAT będzie
w wysokości 8% a dla Gminy wynosiłby 23%. Jest to korzystne rozwiązanie i zgodne z nową
ustawą o finansach publicznych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VII/97/2011 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – ogłosił 10-cio minutową przerwę, po której wznowił
obrady. Przystąpiono do podjęcia dalszych uchwał;
- w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
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Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds Budżetu oraz Komisji Nr 3 ds Gospodarki Miejskiej.
Komisje w ww sprawie nie zajęły stanowiska.
Radny Krzysztof Żur – zadał pytanie, czy przygotowano, dla porównania, zestawienie
stawek cen wody obowiązujących w ościennych gminach?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że stawki za wodę kształtują się
następująco: - 6,18 w Łaziskach Górnych,
- 6,78 w Wyrach,
- 7,27 w Orzeszu,
- 5,87 w Bieruniu.
Poinformował, iż cena wody uzależniona jest od gęstości zaludnienia, gdyż ma to związek
z utrzymaniem sieci, gdzie koszty rozkładają się liczbę mieszkańców, im mniejsza Gmina,
tym ceny są większe. Duże aglomeracje np. Katowice, Ruda Śl. czy Gliwice mają ceny
niższe.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – na uzasadnienie powyższej wypowiedzi,
stwierdził, iż przykładowo Gmina Świętochłowice ma porównywalną powierzchnię
do Sołectwa Bujaków, przy czym tam jest około 60 tys. mieszkańców a w Bujakowie 2 tys.
Radna Grażyna Pstraś-Gryt – zadała pytanie, czy koniecznością jest obowiązek stosowania
w jednym gospodarstwie 2 liczników, co podraża koszty poprzez zwiększone opłaty stałe
i koszty odczytów?
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że rozezna sprawę,
gdyż w tej chwili nie zna odpowiedzi na to pytanie.
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Sztajgli – wystąpił z wnioskiem formalnym, aby Rada w
tej sprawie nie zajmowała stanowiska, zgodnie z opiniami Komisji. Ponadto stwierdził, iż
nawet gdy Rada nie podejmie uchwały, proponowane stawki wejdą w życie z mocy ustawy.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, przeciw 1, wstrzymało się 2 Radnych.
Powyższy wniosek został przyjęty większością głosów.
- w sprawie: częściowej zmiany uchwały nr VI/74/2011 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 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VII/98/2011 została podjęta większością głosów.
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- w sprawie: nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie „Zakład Usług
Komunalnych w Mikołowie”,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu: Komisji RM Nr 9 Statutowej i został zaopiniowany pozytywnie oraz Komisji
RM Nr 1 ds. Samorządu, która nie zajęła stanowiska z powodu braku szczegółowych
wyjaśnień dot. konieczności nadania Statutu.
Sekretarz Miasta Adam Małysz – zaproponował, aby przeanalizować i przyjąć załączony
projekt uchwały na druku 9’, który zawiera poprawki dotyczące podstawy prawnej oraz
niewielkie poprawki dotyczące treści uchwały. Ponadto zaproponował, aby w projekcie
9’ w § 15 wykreślić pkt 2.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VII/99/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 4 ds Rozwoju Miasta. Komisja nie zajęła stanowiska, z uwagi
na brak informacji, czy Gmina dysponuje środkami na utworzenie infrastruktury drogowej dla
przedmiotowego fragmentu miasta.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że Gmina nie dysponuje środkami
na ten cel i stan taki jest przewidywany przez najbliższych kilka lat.
Radny Krzysztof Jakubiec – wystąpił z wnioskiem formalnym, aby wobec tego nie
podejmować uchwały w dniu dzisiejszym i powrócić do tematu po wykonaniu niezbędnej
infrastruktury.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – poinformował, iż w dotychczasowym
planie widnieje zapis o zabudowie mieszkaniowej rezydencjonalnej a po zmianie niewiele się
zmieni, jedynie to, że będzie możliwość podziału obecnych działek na mniejsze i przez to
zwiększy się ewentualna liczba zabudowań z około 10 do np. 20.
Radny Krzysztof Żur – zadał pytanie, czy właścicielem tych działek jest Gmina, czy osoby
prywatne?
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że właścicielami są
osoby prywatne.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Powyższy wniosek został przyjęty większością głosów.
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- w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – stwierdził, że projekt uchwały został przedstawiony
na Sesji i nie był omawiany przez Komisje.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że zgodnie z zapowiedzią na
poprzedniej Sesji jest to projekt, który porządkuje wszystkie zmiany i musi być uchwalony
jako ostatnia uchwała budżetowa. Ponadto poinformowała, że w konsekwencji podjętych
wcześniej uchwał zmieniono m.in. przychody i wydatki o kwotę 20 mln. zł., zmieniono
w załączniku nr 2 przedsięwzięcia związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Prognoza uchwalana jest do 2021 roku, czyli do czasu spłaty kredytu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VII/100/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy
ul. Żwirki i Wigury,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 4 ds Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Sztajgli – zadał pytanie, czy w związku z tym, że teren jest
przeznaczony pod działalność rzemieślniczo-przemysłową, będzie zbyty na rzecz tych
przedsiębiorców, którzy prowadzą już tam działalność?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że obok przedmiotowego terenu
Gmina sprzedała już trzy działki, które nabyła firma KonigStahl. Nieruchomość ta jest
pozostałością po wcześniej sprzedanych działkach, stanowiących całość terenu po starej
cegielni i znajduje się pomiędzy terenami AKS-u a ul. Żwirki i Wigury.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 5 Radnych.
Uchwała RM Nr VII/101/2011 została podjęta większością głosów.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do
Rady:
1. Wniosek Komisji Nr 9 – Statutowej o uznanie za bezzasadną skargi Klubu
Sportowego Borowa Wieś na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, iż sprawa była omówiona przez
Komisję, która uznała ww skargę za bezzasadną. Oczytał treść wniosku zawierającego
uzasadnienie.
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Radny, Wiceprezes Zarządu KS Burza Borowa Wieś Krzysztof Żur – zadał pytanie, czy
Przewodniczący Komisji Nr 9 przy rozpatrywaniu skargi konsultował się z ze stronami
sporu?
Przewodniczący Komisji Nr 9 Statutowej Stanisław Sobek – udzielił odpowiedzi,
że skarga została rozpatrzona merytorycznie w oparciu o bogaty materiał, którym
dysponowała Komisja, w tym w oparciu o uchwałę Rady z września 2010 roku, która
to szczegółowo określa zasady podziału środków. Ponadto skarga była rozpatrywana
po obszernej dyskusji w tym temacie, która odbyła się na Sesji, gdzie każda ze stron
przedstawiła swoje stanowisko. Stwierdził również, że w tej sprawie należy mieć na uwadze
przyznane w budżecie środki na ten cel, jak również to, że budżet został przyjęty w takim a
nie innym kształcie.
Radny, Wiceprezes Zarządu KS Burza Borowa Wieś Krzysztof Żur – stwierdził, że KS
Burza wystosował obszerne pismo, gdzie merytorycznie poruszono problemy nie tylko
finansowe, sprawa była poruszana na Komisji i Sesji i właściwie Zarząd Klubu miał nadzieję,
że po tych wydarzeniach Burmistrz przynajmniej porozmawia o tym problemie z Zarządem.
Ponadto stwierdził, iż wypadało, aby Komisja Statutowa zawiadomiła strony o posiedzeniu,
a wniosek o uznaniu skargi za bezzasadną przedłożony dopiero na Sesji, budzi cień
podejrzenia, że coś jest nie tak.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – stwierdził, iż należy mieć na względzie, że jednak
sprawę rozpatrzyła odpowiednia Komisja oraz to, że Dyrektor MOSiR-u dysponuje
konkretnymi środkami przyznanymi przez Radę, które dzieli według systemu podziału
zatwierdzonego uchwałą Rady. Poinformował, że on również popiera ten model podziału,
natomiast jeżeli Rada wyrazi taką wolę, to można zmienić te kryteria i przyjąć np.
procentowy udział, tak jak przy podziale środków sołeckich wg liczby mieszkańców. Ponadto
stwierdził, że przykładowo rady sołeckie również twierdzą, że są niedofinansowane, ale nie
żądają, bo nie ma do tego podstaw i dziwi się, iż Klub przyjął formę żądania i właściwie w tej
kwestii nie ma nawet podstaw do składania skargi.
Przewodniczący Komisji Nr 9 Statutowej Stanisław Sobek – stwierdził, że zadaniem
Komisji Statutowej nie jest rozstrzyganie, kto ma rację, a sprawdzenie prawnych aspektów
działania i to było podstawą stanowiska Komisji.
Radny, Wiceprezes Zarządu KS Burza Borowa Wieś Krzysztof Żur – oświadczył, iż
przypomina, że zadaniem własnym gminy jest popularyzacja sportu, a w tym przypadku za
pośrednictwem Klubów. Stwierdził, iż na pewno temat powróci za przyczyną innych klubów
sportowych.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – stwierdził, iż z powyższej wypowiedzi wynika,
że MOSiR powinien przejąć pełną kontrolę nad sportem w mieście.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uznania skargi Klubu Sportowego Burza Borowa Wieś za bezzasadną.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, przeciw 1, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VII/102/2011 została podjęta większością głosów.
2. Pismo O.K.S. Aleksandry Szlezingier, Gostynin w sprawie wyrażenia przez Radę zgody
na używanie herbu miasta Mikołów na okładce biuletynu reklamowego.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, iż sprawa była omówiona na Komisji
RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji i została zaopiniowana negatywnie.
Przewodniczący Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji Piotr
Stencel – poinformował, iż zazwyczaj w takiej sprawie Komisja wydaje pozytywną opinię,
jednak w tym przypadku Komisja stanęła na stanowisku, iż takich informatorów jest na rynku
dużo, a tym bardziej w tak odległym mieście nie wiadomo czemu wizerunek naszego miasta
miałby służyć.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – zaproponował, podtrzymać stanowisko Komisji
Nr 7 i nie wyrazić zgody na wykorzystanie herbu miasta w ww celu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższej propozycji.
Za przyjęciem głosowało 16 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4 Radnych.
Powyższa propozycja została przyjęta większością głosów.
3. Pisma Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dot. zawiadomienia
o terminach rozpraw w sprawach skarg Wojewody Śląskiego na uchwały RM:
Nr XXVII/503/2008, Nr XXVII/504/2008 oraz Nr XXVII/505/2008 w sprawach planu
zagospodarowania przestrzennego.
Pisma stanowią załączniki do protokołu.
Radni przyjęli treść pism do wiadomości.
Ponadto Przewodniczący RM – przypomniał Radnym o obowiązku złożenia w terminie do
dnia 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych. Poinformował, że o skutkach nie złożenia
oświadczenia w terminie mówi Ordynacja Wyborcza w art. 190 pkt 1, ppkt 1b.
Poinformował, że w okresie przedświątecznym do Biura Rady wpłynęło dla Radnych wiele
życzeń świątecznych, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń.
Do pkt 10
Burmistrz Miasta Marek Balcer – przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał, które
stanowi załącznik do protokołu,
Poinformował, że miesiąc maj będzie obfity w różne wydarzenia, w tym:
- odbędą się skromne obchody świąt w dniach 1 i 3 maja, natomiast z okazji 3-go Maja oraz
wybuchu III Powstania Śląskiego duże obchody zorganizowało miasto Katowice,
- z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w dniu 1 maja o godz. 16 30 odbędzie się koncert
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w kościele św. Wojciecha,
- przypomniał o przypadających na dzień 4 maja obchodach Dnia Strażaka,
- w dniach od 7-13 maja zaplanowany jest wyjazd do Neuss w ramach współpracy Komitetu
Partnerskiego. W skład delegacji wchodzą przedstawiciele Powiatu Mikołowskiego,
Burmistrzowie i Przewodniczący Rad, w której będzie uczestniczył wraz
z Przewodniczącym Tadeuszem Sochą. Poinformował, że jest to rewizyta w ramach
partnerstwa, podczas której zaplanowany jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego, w tym
spotkanie z Przewodniczącym prof. Jerzym Buzkiem,
- w dniu 20 maja w Mikołowie odbędą się obchody zorganizowane przez Śląski Związek
Gmin i Powiatów z okazji 20-lecia istnienia Związku, podczas których m.in. odbędzie się
uroczysta konferencja w Domu Kultury. Uczestnikami będą przedstawiciele władz gmin
z terenu województwa śląskiego oraz m.in. Prezydent Gdyni,
- przy okazji obchodów ww jubileuszu zorganizowana będzie na rynku impreza, podczas
której Rynek zostanie urządzony w starym stylu kameralnych kawiarenek, teatrów
i grajków ulicznych. Całość obchodów rozpocznie się od godz. 10-tej,
- 21 maja koncertem inauguracyjnym, około godz. 19-tej rozpoczną się 21 Mikołowskie Dni
Muzyki, na które wszystkich zaprasza, a szczegóły odnośnie koncertów znajdą się na
zaproszeniach i plakatach reklamujących, które jak zwykle będą umieszczone na Rynku.
Do pkt 11
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – poinformowała, że na terenie Mikołowa znajduje się
sporo drzew, które są oznaczone numerami i przeznaczone do wycinki. Stwierdziła, że są to
drzewa zniszczone i spróchniałe, które w każdej chwili mogą się zawalić, szczególnie gdy
ostatnimi czasy klimat jest coraz bardziej nieprzewidywalny. Podała przykłady przy ul.
Żwirki i Wigury oraz przy ul. Rybnickiej. W związku z tym, że wyżej wymienione ulice
podlegają pod Powiat zaapelowała o interwencję w przedmiotowej sprawie w Starostwie.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – wyjaśnił, że numer na drzewie wcale nie musi oznaczać,
że jest ono przeznaczone do wycinki.
Radna Danuta Ratka – zadała pytanie, czy istnieje możliwość pilnej wymiany zniszczonej
wiaty autobusowej, która znajduje się naprzeciw kościoła na Recie? Wyjaśniła, że
w odpowiedzi na swoją interpelację w tej sprawie, otrzymała odpowiedź, iż sprawa zostanie
załatwiona „w bieżącym roku”.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że zadanie to zostało zlecone do
wykonania.
Radna Danuta Ratka – zadała pytanie, czy w związku z powyższym Reta nie będzie
musiała czekać całego roku na wykonanie tego zadania?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że została podpisana umowa na realizację
tego zadania, i w niedługim czasie zostanie ono zrealizowane.
Radny Stanisław Sobek – poruszył następujące kwestie:
- poinformował, że w rozmowie z mieszkańcami pojawiła się informacja, że przy wjazdach
do naszego miasta nie ma tablic informujących o tym gdzie się wjeżdża, jedyny zniszczony
znak z herbem Mikołowa znajduje się przy wjeździe od strony Tych. Zaproponował, aby
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w przyszłości, kiedy będzie rozwiązywany ten problem, obok tablicy z nazwą miejscowości
pojawiły się jeszcze brązowe tablice informacyjne, które będą mówiły o tym, że w mieście
Mikołów znajdują się takie obiekty jak np. kościół z XV wieku, basen, hotel, placówka
muzealna. Stwierdził, że szereg tego typu informacji spowoduje, że Mikołów nie będzie
postrzegany jedynie jako pewien element trasy przez który się przejeżdża, ale jako miejsce,
w którym warto się zatrzymać i coś zobaczyć. Poza tym byłby to pewien element promocji
miasta, który z pewnością by się przydał,
- zaproponował, aby rozpisać konkurs lub wykorzystać Impresje Mikołowskie
na zaprojektowanie logo miasta Mikołowa. Przypomniał, że swego czasu Instytut Mikołowski
posiadał bardzo ładny znaczek, stwierdził, że można by wykorzystać takie logo w
instytucjach typu Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Zakład Inżynierii
Miejskiej, Zakład Usług Komunalnych itd. - byłby to symbol, który informowałby, że dana
instytucja pochodzi
z Mikołowa,
- zasugerował, aby w przyszłości stworzyć na terenie Mikołowa coś na wzór informacji
turystycznej, gdzie można się będzie dowiedzieć co warto zwiedzić na terenie naszej Gminy,
- wyraził opinię, iż w dniach, w których odbywają się jarmarki staroci powinien być
uruchomiony szalet miejski, ponieważ jakiś czas temu był świadkiem jak grupa
sprzedających gorączkowo poszukiwała toalety.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że Miejski Dom Kultury odpowiedzialny
jest za zapewnienie dostępu do toalet podczas trwania jarmarków staroci. Ponadto wyjaśnił,
że Gmina Mikołów planuje przyjąć całą strategię związaną z promocją naszego miasta, jest to
jeden z głównych elementów tej kadencji. Stwierdził, że promocja miasta musi zostać
przeprowadzona bez pośpiechu i w sposób przemyślany, a w chwili obecnej lepiej nie
zapraszać do miasta turystów, ponieważ w okolicach centrum będą trwały prace związane
z budową kanalizacji. Odnośnie propozycji zaprojektowania logo miasta poinformował,
że jest to pewnego rodzaju moda i element, który w wielu przypadkach jest wymuszony.
Przedstawił formy promocji innych miast takich jak np. Ruda Śląska czy Będzin. Działalność
kulturalna na terenie Mikołowa jest działalnością, która najlepiej się rozwija, podał przykład
Mikołowskich Dni Muzyki oraz Impresji Mikołowskich. Dużym atutem naszej gminy jest
Ogród Botaniczny, który ciągle się rozwija i jest rozbudowywany – w niedługim czasie będą
widoczne efekty jego istnienia. Zgodził się z Radnym Sobkiem, że punkt informacji
turystycznej jest bardzo ważnym elementem promocji miasta, który jest potrzebny
i w przyszłości na pewno powstanie w Mikołowie. Odnośnie herbów przy wjazdach do
miasta wyjaśnił, że rozważana jest propozycja ich odtworzenia.
Radny Dariusz Gaschi – poinformował, że mieszkańcy Rety Śmiłowickiej mają pretensje do
wykonawców, którzy prowadzili prace budowy kanalizacji na ich terenie, ponieważ
po zakończeniu prac pozostawili do remontu drogi oraz zniszczyli boisko sportowe, którym
zajmowali się mieszkańcy. Wyraził opinię, iż firma po zakończeniu budowy powinna
pozostawić teren w takim stanie w jakim go zastała.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – wyjaśnił, że w chwili obecnej nie jest w stanie nic
powiedzieć na ten temat. Stwierdził, że należy sprawdzić przedmiotową sprawę.
Radny Krzysztof Jakubiec – poruszył temat Klubu Sportowego „Burza Borowa Wieś”.
Poinformował, iż dziwi go stanowisko roszczeniowe, gdyż kiedy kilka lat temu wspólnie
z kolegami tworzył Klub Sportowy Kamionka, to wszyscy wspólnie z własnych środków
zakupywali stroje, buty, rękawice oraz sami naprawiali nawierzchnię boiska sportowego.
Stwierdził, że za każdym razem kiedy otwiera „Gazetę Mikołowską” czyta o Klubie
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Sportowym „Burza Borowa Wieś”. Wyjaśnił, że nie poruszyłby tego tematu w dniu
dzisiejszym, jednak zbulwersowała go sprawa, gdy 3 uczennice Gimnazjum Nr 2, które
trenowały siatkówkę w Klubie Sportowym „Burza Borowa Wieś”, zostały wyrzucone
z drużyny za to, że wzięły udział w treningach szkolnych, które zarządził ich wychowawca,
ponieważ organizowany był ogólno szkolny turniej siatkówki. Kiedy po turnieju pojawiły się
na zajęciach zostały wyrzucone z drużyny. Wyraził opinię, że jeżeli w ten sposób młodzież
ma być sportowo wychowywana, to coś tu jest chyba nie tak. Ponadto poinformował, że w
dniu
4 maja tradycyjnie obchodzone będzie Święto Strażaka – o godzinie 16-tej w
Starym Kościółku odbędzie się msza, potem przemarsz ulicami miasta na rynek, gdzie
odbędzie się apel. Zaprosił wszystkich na Festyn Strażacki z tradycyjną grochówką, który
odbędzie się
21 maja br. w Śmiłowicach.
Radny Krzysztof Żur – zwrócił się do Radnego Jakubca w związku z jego wypowiedzią na
temat Klubu „Burza Borowa Wieś”. Poinformował, że jeżeli na temat klubu ma takie same
informacje, jak na temat straży pożarnej, to on podważa jego kompetencje w tym temacie.
Wyjaśnił, że nie jest w stanie rozwinąć tego tematu, ale jedna z tych dziewczyn w sposób
wulgarny odniosła się do swojego trenera. Stwierdził, że jeżeli Pan Radny Jakubiec broni
takich dziewczyn, to on nie ma nic więcej do powiedzenia.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że stanął w obronie 3 dziewczyn, a nie tylko
tej jednej.
Radny Łukasz Osmalak – poinformował, że od wielu lat w okresie letnim na rynku
mikołowskim brakuje kawiarni, restauracji, ogródków letniskowych i tym podobnych
atrakcji. Zadał pytanie, czy istnieje możliwość, aby wyjść naprzeciw tym mniejszym firmom
i restauracjom, aby mogły wystawić na rynku ogródki letnie, tak aby im się to opłacało?
Stwierdził, że wielu mieszkańców chciałoby spędzić swój wolny czas na rynku, jednak często
nie ma wolnych miejsc, bo tego typu obiektów jest po prostu za mało.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że został ogłoszony przetarg na
część terenu płyty rynku od strony urzędu. Teren ten jest podzielony na 4 części i jeden
oferent może wygrać jedną część lub też wszystkie cztery. Jeżeli zgłoszą się chętne osoby
do przetargu, to przed podpisaniem umowy będą musiały dostarczyć jeszcze koncepcję, czy
też formę zagospodarowania.
Radny Krzysztof Żur – odniósł się do wypowiedzi Radnego Sobka w sprawie postumentów
z herbami na granicach miasta Mikołowa. Stwierdził, że należy je albo zlikwidować,
albo odtworzyć, aby były godnym wizerunkiem naszego miasta. Poruszył temat przejścia dla
pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 5, stwierdził, że stwarza ono niebezpieczeństwo
dla dzieci. W związku z powyższym zaproponował, aby w przedmiotowym miejscu
zainstalować sygnalizację świetlną na przycisk. Zwrócił się z prośbą, aby odpowiedź
od Burmistrza Miasta w tej sprawie otrzymał na piśmie.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – stwierdził, że Burmistrz Miasta Marek
Balcer z pewnością ustosunkowuje się do tej sprawy na piśmie. Poinformował, że wszystkie
przejścia są przejściami niebezpiecznymi, i wszystkim zależy na tym, aby zapewnić jak
największe bezpieczeństwo użytkownikom ruchu ulicznego, a w szczególności dzieciom
i młodzieży. Wyjaśnił, że rondo, które znajduje się w okolicy przejścia dla pieszych przy
Szkole Podstawowej Nr 5 jest specjalnym elementem, który wymusza spowolnienie ruchu
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pojazdu w tym miejscu. Stwierdził, że dzieci ze Śmiłowic, Kamionki, Gniotka i Regielowca,
które muszą do szkoły przebyć drogę 2 km także nie mają łatwej i bezpiecznej trasy
do przejścia – muszą się przemieszczać drogami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi,
które często nie mają chodników. Z dużym natężeniem ruchu muszą także poradzić sobie
dzieci, które przechodzą przez drogi krajowe tak jak np. dzieci ze Śmiłowic, Paniów czy
Borowej Wsi. Poinformował, że rozważone zostaną propozycje rozwiązania problemu
przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 5, być może wystarczy przyciąć
żywopłot, aby poprawić widoczność. Zaapelował, aby mieć na uwadze bezpieczeństwo
wszystkich dzieci z terenu całej Gminy Mikołów.
Sołtys Bujakowa Antoni Pucher – poinformował, że przy ul. Konstantego Wolnego znajdują
się dwa budynki, których podłączenie nie zostało ujęte w projekcie budowy kanalizacji.
Wyjaśnił, że w odległości mniej więcej 10 m od tych zabudowań znajduje się studzienka
kanalizacyjna, która należy do Gminy Ornontowice, do której także nie mogą zostać
podłączone. Zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o pomoc w przedmiotowej sprawie
oraz udzielenie odpowiedzi, dlaczego te dwa budynki nie zostały ujęte w projekcie budowy
kanalizacji? Ponadto zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie rozmowy z Wójtem Ornontowic
w sprawie podłączenia do ich sieci kanalizacyjnej ulicy Spyry. Stwierdził, że wstępne
deklaracje w tej sprawie już były, teraz trzeba doprowadzić wszystko do końca. W imieniu
swoim, radnych i mieszkańców Bujakowa zadał pytanie, jak mają postępować mieszkańcy
Bujakowa, którzy nie zostali objęci podłączeniem do kanalizacji, aby być w porządku wobec
Urzędu Miasta?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że nie jest w stanie w tej chwili
udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego te dwa budynki nie zostały ujęte w projekcie
budowy kanalizacji. Stwierdził, że pracownicy ZIM-u z pewnością wyjaśnią, dlaczego nie
jest to możliwe, osobom zainteresowanym. Odnośnie ul. Spyry poinformował, że swego
czasu były prowadzone rozmowy w tym temacie. Wyjaśnił, że do przedmiotowego tematu
powrócą po zakończeniu budowy kanalizacji po stronie Mikołowa, i gdy główne zadanie
zostanie zakończone, rozpocznie się podłączanie do kanalizacji pozostałych mieszkańców.
Ponadto poinformował, że mieszkańcom Sośniej Góry zostanie przekazana informacja o tym,
jak powinni postępować.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący RM Tadeusz Socha ogłosił
zamknięcie Sesji o godz. 19 30.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)

(Tadeusz Socha)
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