PROTOKÓŁ NR VIII/8/2011
z posiedzenia Sesji
24 maja 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 VII/2011.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje.
7. Omówienie stanu inwestycji i ich realizacji w 2011 roku.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 (druk nr1),
- w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 (druk nr 2),
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok (druk nr 3),
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok (druki nr 4 – 4c),
- w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 (druk nr 5 załącznik doręczony w dniu Sesji),
- w sprawie: maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Mikołowie (druk nr 6),
- w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Mikołów (druk nr 7),
- w sprawie: zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniego programu
gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata
2008-2012 (druk nr 8).
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:
Radną Danutę Ratkę, która wyraziła zgodę.
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Powyżsi sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
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Do pkt 3
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przedstawił porządek obrad.
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 50.000,- z przeznaczeniem na dwa
dodatkowe etaty w Żłobku (druk oznaczyć nr 4d),
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 3.900,- na działalność kulturalnosportową Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (druk oznaczyć nr 4e),
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 1.400.043,47 na Pomoc społeczną, w tym
m.in. Domy pomocy społecznej; Ochronę środowiska w tym bieżące utrzymanie
zieleni; Kulturę fizyczną w tym m.in. na działalność statutową i zakupy
inwestycyjne (druk oznaczyć nr 4f),
w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 r. w związku z zwiększeniem
zadania budowy boiska-lodowiska (druk oznaczyć nr 4g),
w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok na kwotę 70.000,- na zakup kontenerów na boisko
oraz na materiały dla OSP w ramach utrzymania gotowości bojowej (druk oznaczyć
nr 4h),
w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 r. w związku ze zmniejszeniem
zadania rozbudowy Ogrodu Botanicznego (druk oznaczyć nr 4i),
- wymienić dostarczony załącznik do projektu uchwały na druku nr 2 w sprawie: zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021,
- dołączyć dostarczone załączniki do projektu uchwały na druku nr 5 w sprawie: zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021.
Ponadto Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował;
- znieść z porządku obrad projekt uchwały na druku nr 8: zmieniająca załącznik do uchwały
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem
mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2008-2012, z uwagi na to, że wykaz
budynków nie jest kompletny a ideą podjęcia tej uchwały jest uwolnienie do
sprzedaży całego zasobu, oprócz tych niezbędnych dla perspektywicznego
działania Gminy. Poinformował, że kompletny wykaz będzie przygotowany na
następną Sesję.
- wnieść do porządku obrad projekty uchwał:
w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Mikołów (druk oznaczyć nr 9),
w sprawie: przystąpienia Gminy Mikołów do Paktu dla Kultury (druk oznaczyć nr 10),
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
Radny Łukasz Osmalak – zaproponował, aby w przyszłości uchwały budżetowe były
przygotowywane odrębnie dla poszczególnych zmian, z uwagi na to, że wówczas Radny
może głosować za jedną zmianą w budżecie a za inną nie. W przypadku, gdy jest to w jednej
uchwale nie ma takiej możliwości.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
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 14 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 5 Radnych.
Protokół Nr VII/7/2011 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 5
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk - złożyła interpelację dotyczącą budowy pomnika
św. Wojciecha.
Interpelacja stanowi załącznik do Protokołu.
Radny Krzysztof Rogalski – złożył interpelację dotyczącą uregulowania koryta potoku
Promna w okolicach ul. Staromiejskiej.
Interpelacja stanowi załącznik do Protokołu.
Radny Dariusz Gaschi – złożył interpelację dotyczącą wykonania przy DK 81chodnika lub
wydzielenia pasa dla pieszych mieszkańców ulic Fitelberga, Jaskółczej i Wierzbowej oraz
likwidacji sygnalizatora prawoskrętu na skrzyżowaniu drogi DK 81 z ul. Rybnicką.
Interpelacja stanowi załącznik do Protokołu.
Radny Michał Rupik – złożył interpelację dotyczącą niezałatwionej sprawy umożliwienia
wykupu mieszkań w bloku os. Grunwaldzkiego 8.
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:
- Radnej Wieczorek-Pajonk - poinformował, że odlew pomnika św. Wojciecha nie spoczywa
w magazynie, a w Muzeum Gliwickim oraz, że temat ten był poruszany na ostatnim
posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, gdzie wyjaśnił, iż sprawa
budowy przeciąga się z uwagi na to, że około 90 % mieszkańców nie chce lokalizacji
pomnika na rynku. Z uwagi na to, że sprawa ta mogłaby skłócić mieszkańców postanowiono
o przygotowaniu wizualizacji posadowienia pomnika na rynku i rozpropagowania tej
koncepcji, m.in. poprzez Gazetę Mikołowską, wśród mieszkańców, w celu przekonania ich
o słuszności decyzji. Pomysł został poparty również przez proboszcza parafii św. Wojciecha.
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- Radnego Rogalskiego - poinformował, że problem jest mu znany i dotyczy braku reakcji
ze strony zarządców drogi oraz melioracji. Odnośnie kwestii nadsypania skarpy, stwierdził,
iż sprawa zostanie rozpoznana, gdyż nie należy tego czynić bez właściwego zezwolenia,
- Radnego Gaschi - poinformował, że sprawa prawoskrętu z DK 81 miała być załatwiona
podczas przebudowy skrzyżowania, jednak GDDKiA przekonała Starostwo, że nie ma takiej
potrzeby. Stwierdził, iż Gmina nie ma wpływu na działania tej instytucji, gdyż jest ona
niezależna, a największy wpływ mają na nią protesty społeczne organizowane na drogach,
- Radnego Rupika – poinformował, że proces uregulowania statusu prawnego nieruchomości
i prostowania zaszłości jest złożony i zależny od innych instytucji - nie tylko gminy, a nie jest
to problem tylko tego osiedla. Stwierdził, że sprawa os. Grunwaldzkiego 8 zbliża się
ku końcowi.
Do pkt 7
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że do Rady wpłynęły materiały
tematyczne dot. Stanu inwestycji, które Radni otrzymali wraz z porządkiem obrad Sesji, oraz,
że temat został omówiony przez Komisje: Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Nr 5 ds. Ochrony
Środowiska oraz Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji.
Materiały stanowią załącznik do protokołu.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – dokonał audiowizualnej prezentacji stanu
wykonanych i realizowanych inwestycji, omawiając temat.
Nastąpiła dyskusja w której:
Radny Stanisław Michalski – zwrócił się z prośbą, aby przygotowano mu w formie
papierowej materiały dotyczące Bujakowa, o których była mowa w prezentacji. Zauważył,
że przy omawianiu tematu ul. L. Spyry pominięto ul. Wolnego oraz ul. Dworcową.
Radny Sylwester Czarnota – zadał pytanie, o których schodach jest mowa w punkcie
5a I części sprawozdania?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że w realizacji są schody
przy Gimnazjum Nr 1. Dalsza cześć renowacji nastąpi przy realizacji dojazdu do Domku
Parkowego, co będzie możliwe dopiero po zakończeniu trwającej tam inwestycji budowy
kanalizacji.
Radny Krzysztof Żur – poruszył od dawna omawiany temat inwestycji, która w dalszym
ciągu nie jest realizowana – mianowicie budowa parkingu przy Przychodni, która znajduje się
przy ul. Przelotowej. Poinformował, że jest to Przychodnia obsługująca mieszkańców Paniów,
Borowej Wsi oraz Śmiłowic, a w większość z nich to osoby starsze. Stwierdził, że największy
problem pojawia się zimą. Zaapelował o interwencję w tej sprawie.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – zgodził się z Radnym Żurem, że parking przy
Przychodni jest jak najbardziej potrzebny. Poinformował, że temat ten jest drążony od około
7-8 lat. Wojewódzki Zarząd Dróg powinien wspólnie z Gminą Mikołów podjąć się realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia. Wyraził nadzieję, że uda się dojść do porozumienia
z Urzędem Marszałkowskim i zrealizować w końcu to zadanie.
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Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że od 9 lat czyni starania, aby oświetlono
ul. Jasną. Wyjaśnił, że wykonano oświetlenie przedmiotowej ulicy, jednak jedynie w
dzielnicy Reta, natomiast odcinek od ul. Wyzwolenia do DK 81 w dalszym ciągu pozostaje
nieoświetlony. Stwierdził, że jest to ulica, którą ze względu na dużą ilość znajdujących się
tam zakładów pracy, porusza się bardzo wielu pieszych, dlatego konieczne jest oświetlenie
tego odcinka ulicy, w celu poprawy bezpieczeństwa. Kiedyś był problem z instalacją
oświetlenia, ponieważ nie było słupów, w chwili obecnej Vattenfall rozwiązał problem, gdyż
podczas przeprowadzania prac modernizacji zasilania, postawiono kilka słupów. Stwierdził,
że nadeszła chyba odpowiednia pora, aby zamontować 5 czy 6 lamp wzdłuż ul. Jasnej.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że problem ten jest znany od kilku
lat. Wyjaśnił, że prawdopodobnie po przeprowadzeniu większych przetargów pozostaną
oszczędności, z których w pierwszej kolejności zostanie wykonane oświetlenie ul. Jasnej.
Radny Piotr Stencel – zadał pytanie, w jakim stopniu będzie realizowane zadanie o którym
mowa w punkcie 4 Sprawozdania pn. „Pozostałe inwestycje drogowe” – ciąg
pieszo-rowerowy ul. Stolarska – ul. Dolna? Ponadto zaproponował przybliżenie tematu
inwestycji ul. Kawalca – etap II b.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że w założeniu zaplanowana
jest realizacja zadania ciągu pieszo-rowerowego całości, jednak środki finansowe na to
zadanie są ograniczone. Odnośnie ul Kawalca poinformował, że prawdopodobnie chodzi
o budowę sięgacza po prawej stronie ulicy.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że trwa budowa kanalizacji przy
ul. Nowy Świat, która jest drogą powiatową. Przypomniała, że największym problemem
mieszkańców przedmiotowej ulicy jest brak pobocza i chodnika. Zadała pytanie, czy Gmina
Mikołów przystąpiła do rozmów ze Starostwem Powiatowym, aby po zakończeniu prac
związanych z budową kanalizacji rozpocząć budowę chodnika? Jeżeli nie podjęto takich
rozmów, to kiedy można liczyć na nawiązanie współpracy ze Starostwem Powiatowym?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że budowa kanalizacji, która
jest niezbędna mieszkańcom, zawsze stała na przeszkodzie Starostwu Powiatowemu
w budowie chodnika. Stwierdził, że budowa kanalizacji potrwa jeszcze około roku i że nie
wie co należy zrobić, aby zmusić Starostwo do wybudowania chodnika wzdłuż ul. Nowy
Świat. Zasugerował, że należałoby przekonać Starostwo Powiatowe, aby udzieliło Gminie
Mikołów zgody na zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie przedmiotowego
chodnika. Wyjaśnił, że temat ten jest dyskutowany od ponad 5 lat. Starostwo Powiatowe wie,
że Gmina Mikołów w niedługim czasie kończy swoją inwestycję, jednak jak do tej pory nie
podjęto żadnych kroków w kierunku realizacji budowy chodnika.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – stwierdziła, że na terenie Mikołowa wspólnie ze
Starostwem remontowano wiele ulic m.in. Krakowską, Konstytucji 3 Maja. Wyraziła
nadzieję, że wspólnymi siłami uda się poprawić również stan techniczny ul. Nowy Świat.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że również ma taką nadzieję.
Radny Łukasz Osmalak – zadał pytanie: czy zostaną podjęte jakieś działania odnośnie
remontu parkingu przy Przychodni Zdrowia, znajdującej się obok Szkoły Podstawowej Nr 5
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oraz na jakim etapie jest budowa ekranów dźwiękochłonnych na terenie Gminy Mikołów?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że firma dzierżawiąca
budynki Przychodni od Starostwa Powiatowego ma już podobno wykonany projekt remontu
tego obiektu, jednak nie jest znany termin realizacji tego zadania. Odnośnie budowy ekranów
dźwiękochłonnych na terenie Mikołowa poinformował, że wskutek interwencji mieszkańców,
Rad Sołeckich, Rady Dzielnicy, Urzędu Miasta, Burmistrza oraz wielu innych osób
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zmuszona przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska, który przeprowadził badania akustyczne dla dużej części
Mikołowa, do budowy ekranów dźwiękochłonnych na terenie Gminy Mikołów. Decyzje
zostały wydane przez Urząd Marszałkowski i zawierają wskazane terminy realizacji oraz
harmonogram budowy ekranów w miejscach gdzie przekroczone są dopuszczalne normy
hałasu, czyli praktycznie przy wszystkich głównych drogach. Pół roku temu do Urzędu
Miasta dotarła informacja odnośnie rozpoczęcia intensywnych prac związanych z budową
ekranów dźwiękochłonnych w Kamionce. Przeprowadzono w tej sprawie wiele spotkań z
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Radą Dzielnicy oraz Burmistrzem,
ponieważ ekrany zdecydowano się umieścić w miejscach, w których nie powinny stać,
natomiast tam gdzie są potrzebne ich nie będzie. Wyjaśnił, że na terenach inwestycyjnych,
gdzie w planie zagospodarowania przestrzennego zaznaczone są tereny usługowoprzemysłowe zdecydowano się postawić ekrany (w niektórych miejscach zablokowano by
nawet wjazdy), natomiast w miejscach gdzie znajdują się budynki mieszkalne w wielu
przypadkach nie planuje się w ogóle postawienie ekranów. GDDKiA upiera się, aby zadanie
to było wykonane według ich projektu, przypuszczalnie więc jeżeli Gmina Mikołów się na to
nie zgodzi,
to będzie to pretekst, aby w ogóle zaprzestać budowy ekranów
dźwiękochłonnych na terenie naszej gminy i przeznaczyć zarezerwowane na ten cel środki
finansowe na inne zadanie. Poinformował, że ciągle trwają intensywne uzgodnienia w tym
temacie.
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – poinformowała, że w punkcie 4 sprawozdania
pt. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów – modernizacja
kotłowni Grażyński” znajduje się informacja, że trwają roboty budowlane, wyłoniono
wykonawcę, który wykona tablice informacyjno-pamiątkowe. Zadała pytanie o jakie tablice
chodzi?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że tablica informacyjna
zgodnie z kwalifikacyją środków unijnych musi znajdować się przy projekcie finansowanym
ze środków unijnych i jest to pierwszy element sprawdzany podczas kontroli. Natomiast
zakończeniu realizacji zadania trzeba postawić tablicę pamiątkową np. mosiężną, która będzie
trwała i odporna na warunki atmosferyczne – jest to obowiązek, który należy spełnić.
Radna Barbara Wilkoszyńska – poinformowała, że w sprawozdaniu nie znalazła żadnej
informacji na temat oświetlenia ul. Skotnicy. Wyjaśniła, że w poprzedniej kadencji składała
interpelację w tej sprawie. Zadała pytanie, jaka jest szansa na poprawę oświetlenia na tej
ulicy?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że w chwili obecnej trwają
uzgodnienia, gdyż problemem jest to, że chodniki są tam bardzo wąskie a budynki stoją tak
blisko, że nie ma możliwości wykonania pełnego parametru drogi, ani miejsca
na umieszczenie latarni, dlatego oświetlenie będzie montowane na budynkach i ta kwestia jest
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przedmiotem uzgodnień.
Radny Stanisław Michalski – zadał pytanie, czy w środkach finansowych przeznaczonych
na budowę Ogrodu Botanicznego są przewidziane pieniądze na wybudowanie ciągu pieszorowerowego pomiędzy jedną częścią ogrodu botanicznego tzw. jednostką wojskową, a częścią
ogrodu botanicznego, która znajduje się w Mokrem? Wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma
takiego łącznika, a byłoby wskazane jego wybudowanie ze względu na to, że piesze
przemieszczanie się drogą Nr 927 – Sosnową jest bardzo niebezpieczne. Zwrócił się z prośbą,
aby ponadto władze miasta wystąpiły do Wojewódzkiego Zarządu Dróg, aby usunięto
spróchniałe drzewa z pasa drogowego drogi Nr 927 oraz, aby wystąpić z zapytaniem,
czy planowane jest poszerzenie przedmiotowej drogi.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że jest przewidziana budowa
łącznika, który będzie przebiegał drogą pomiędzy Kółkiem Rolniczym a Ogrodem
Botanicznym, poprzez Fiołkową Górę, aż do bramy Centrum Edukacji Przyrodniczej.
Odnośnie drogi Nr 927 poinformował, że nie ma żadnych informacji na temat planowanego
poszerzenia przedmiotowej drogi, natomiast odnośnie wycinki spróchniałych drzew, że Urząd
Miasta w tej sprawie systematycznie ponagla Wojewódzki Zarząd Dróg.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – z uwagi na wyczerpanie tematu, ogłosił 10-cio
minutową przerwę, po której wznowił obrady.
Do pkt 8
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – kolejno przedstawił projekty uchwał:
- w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2011,
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 17 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała RM Nr VIII/103/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021,
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 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VIII/104/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds Budżetu oraz Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
i został zaopiniowany pozytywnie.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała RM Nr VIII/105/2011 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 5 ds. Ochrony Środowiska 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 VIII/106/2011 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 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 VIII/107/2011 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.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VIII/108/2011 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.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VIII/109/2011 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 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VIII/110/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i nie był omawiany przez Komisje.
Skarbnik Barbara Gajda – poinformowała, iż projekt omówiła przy ustalaniu porządku
obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VIII/111/2011 została podjęta jednogłośnie
- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był przedstawiony
na posiedzeniu Komisji RM Nr 6 ds. Komisja nie zajęła stanowiska i wystąpiła z wnioskiem
o omówienie projektu uchwały na Sesji.
Skarbnik Barbara Gajda – poinformowała, iż projekt omówiła przy ustalaniu porządku
obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VIII/112/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i nie był omawiany przez Komisje.
Skarbnik Barbara Gajda – poinformowała, iż projekt omówiła przy porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VIII/113/2011 została podjęta większością głosów.
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- w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i nie był omawiany przez Komisje.
Skarbnik Barbara Gajda – poinformowała, iż projekt omówiła przy porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VIII/114/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały został wniesiony
na Sesji i nie był omawiany przez Komisje.
Skarbnik Barbara Gajda – poinformowała, iż projekt omówiła przy porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr VIII/115/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był przedstawiony
na posiedzeniu Komisji RM Nr 2 ds Budżetu. Komisja nie zajęła stanowiska z powodu braku
załączników do projektu.
Skarbnik Barbara Gajda – poinformowała, iż załączniki do projektu zostały wniesione przy
ustalaniu porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VIII/116/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka
w Żłobku Miejskim w Mikołowie,
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 VIII/117/2011 została podjęta jednogłośnie.
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- w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Mikołów,
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 VIII/118/2011 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Mikołów,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był przedstawiony
na posiedzeniu Komisji RM 3 ds. Gospodarki Miejskiej. Komisja nie zajęła stanowiska z
powodu zbyt krótkiego czasu na zapoznanie się z treścią uchwały.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował naniesienie poprawek w projekcie
uchwały poprzez:
- w § 1 wykreślenie po przecinku słów: „stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”
i wpisanie w to miejsce słów: „o następującej treści:” oraz wpisania po dwukropku całej
treści Regulaminu, który obecnie jest w formie załącznika.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr VIII/119/2011 została podjęta większością głosów.
- w sprawie: przystąpienia Gminy Mikołów do Paktu dla Kultury,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że temat omówiony był na
posiedzeniu Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji. Komisja
pozytywnie zaopiniowała propozycje przystąpienia Gminy do Paktu dla Kultury i wystąpiła
z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr VIII/120/2011 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że wszyscy Radni terminowo złożyli
swoje oświadczenia majątkowe.
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Do pkt 10
Burmistrz Miasta Marek Balcer – przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał, które
stanowi załącznik do protokołu. Poinformował, że:
- Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.654.000,- zł na budowę Ogrodu
Botanicznego, w tym budynku Przedszkola, które będzie usytuowane przy Ogrodzie. Jest to
kwota niższa o 900 tys., niż złożona we wniosku, ale jest to zadawalające, zwłaszcza,
że było dużo konkurencyjnych wniosków,
- nastąpiły zmiany w Zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, gdzie na Walnym
Zgromadzeniu do Zarządu wszedł Starosta Mikołowski – pierwszy przedstawiciel po 12
latach, gdy funkcję tę pełnił ówczesny Burmistrz Eugeniusz Wycisło. Ponadto
poinformował, że Związek obchodził jubileusz 20-lecia istnienia,
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się zjazd przedstawicieli Ogrodów Botanicznych,
którzy odwiedzili nową siedzibę Centrum Ekologicznego, którą bardzo wysoko oceniono.
Stwierdził, iż w najbliższym czasie zostanie zorganizowane dla radnych zwiedzanie tego
obiektu, w celu zaprezentowania postępu trwających tam prac,
- ponadto w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się zjazd śląskich bibliotekarzy, w którym
uczestniczyli również przedstawiciele Bibliotek: Wojewódzkiej i Śląskiej,
- trwają Mikołowskie Dni Muzyki – stwierdził, iż koncert inauguracyjny był rewelacyjny,
- w dniu dzisiejszym w SP Nr 3 odbyły się międzynarodowe szkolne zawody sportowe,
w których rywalizowała młodzież z SP Nr 3, Ilawy i Klimkowic,
- w Mikołowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Gmin Górniczych,
- od 4 lipca br. rozpoczyna się plener malarski,
- po 20 lipca rozpoczynają się zawody sportowe młodzieży wszystkich zaprzyjaźnionych
z Mikołowem, zagranicznych miast,
- w Żorach odbędą się zawody strzeleckie, w których udział weźmie mikołowskie Bractwo
Kurkowe.
Do pkt 11
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – poruszyła problem gołębi zanieczyszczających
odnowione elewacje ratusza oraz innych budynków znajdujących się w okolicy rynku.
Zaapelował, aby służby porządkowe zwróciły uwagę na dwóch panów, którzy regularnie w
godzinach popołudniowych dokarmiają gołębie na rynku.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że ci panowie są znani służbom, niestety
są to bezrobotni, którzy zresztą działają w Komitecie Obrony Bezrobotnych. Wyjaśnił, że ani
rozprawa sądowa ani mandaty nie są w stanie zmienić postępowania tych panów i wszystkie
podejmowane działania pozostają bez reakcji z ich strony.
Radna Barbara Wilkoszyńska – poinformowała, że niektóre budynki przy ul. Jana Pawła II,
które są administrowane przez ZGL, ciągle mają tabliczki z nazwą ulicy: 1 Maja.
Zaapelowała o wymianę tych tabliczek m.in. w celu usprawnienia komunikacji.
Radny Michał Rupik – stwierdził, że na posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej wielokrotnie
poruszany był problem śmieci i dzikich wysypisk. Przypomniał, że wiele emocji wzbudzało
także zatwierdzanie taryf za wywóz nieczystości na terenie gminy. Zwrócił się z prośbą do
Burmistrza Miasta, aby wypowiedział się na temat zadań Gminy w świetle nowej ustawy tzw.
śmieciowej.
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Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że w chwili obecnej nie jest w stanie zbyt
wiele powiedzieć na ten temat, sprawa stanie się jasna dopiero, kiedy ustawa będzie
obowiązywać. Przypomniał, że w ubiegłych kadencjach na terenie naszej Gminy starano się
przeprowadzić referendum w sprawie samoopodatkowania, które obecnie zastąpi
opracowywana ustawa, dążąca do tego, aby opłaty były nie od kubła, ale od liczby osób w
rodzinie. Ustawa ta spowoduje, że właścicielem wszystkich śmieci na terenie gminy stanie się
Gmina, a obecnie właścicielem śmieci jest ten, kto je wytworzy. Sytuacja ta doprowadziła do
zahamowania rozwoju w całym kraju np. w temacie spalarni śmieci. Osoba, która decyduje
się na wybudowanie spalarni śmieci z kredytu musi sporządzić montaż finansowy, czyli mieć
zapewniony towar do spalania, czyli musi gdzieś te śmieci skupować a obecnie nie ma takiej
możliwości a więc i podpisania wieloletniej umowy na dostawę – a to jest podstawą do
otrzymania kredytu i sfinansowania budowy. Wyraził nadzieję, że wprowadzenie podatku
śmieciowego spowoduje, że przestaną tworzyć się dzikie wysypiska śmieci, gdyż będzie
zapewnione, że Gmina poprzez firmę, która na terenie miasta będzie mieć podpisaną koncesję
na odbiór odpadów, odbierze spod domu każdą ilość śmieci. Poinformował, że na Radę
Miejską spadnie obowiązek ustalenia wysokości tego podatku, który będzie obliczany na
bazie danych z poprzednich lat dotyczących wywozu śmieci. Wyraził nadzieję, że nowa
ustawa kompleksowo rozwiąże problem śmieci.
Radny Sylwester Czarnota – zaapelował o ponowny przegląd i naprawę gminnych placów
zabaw. Stwierdził, że niedawno był świadkiem rozcięcia ręki przez dziecko, bawiące się na
zepsutym urządzeniu. Ponadto zadał pytanie, czy istnieje możliwość ogrodzenia osiedlowych
placów zabaw, tak aby psy nie wchodziły na ich teren?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że w kwestii ogrodzenia placów na
osiedlach komunalnych Mickiewicza i Grunwaldzkim, musi się wypowiedzieć Zakład
Gospodarki Lokalowej po sprawdzeniu, czy jest finansowa możliwość. Odnośnie placów na
osiedlach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej, nie ma takiej możliwości.
Radny Sylwester Czarnota – przypomniał, że na os. Stolarskiej również znajduje się miejski
plac zabaw.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że wraz ze sprzedażą nieruchomości i
powstaniem Wspólnoty, pojawiły się pewne problemy m.in. czy plac zabaw jest własnością
wspólnoty mieszkaniowej, czy też nie. Stwierdził, że jest to sprawa, którą należy uregulować.
Radny Piotr Stencel – przekazał uwagi i pytania z ostatniego jego spotkania z
mieszkańcami:
- w związku z tym, że ul. Rybnicka jest najkrótszym łącznikiem pomiędzy Ogrodem
Botanicznym a centrum miasta i bardzo wielu ludzi przemieszcza się tą trasą - mieszkańcy
apelują, aby wystąpić do właścicieli Zakładu Papierniczego z prośbą o poprawę zewnętrznego
wyglądu budynku Zakładu,
- poinformował, że na kominie kotłowni przy ul. Rybnickiej pojawił się nadajnik z radiofonii,
który wzbudził niepokój mieszkańców tej ulicy. W imieniu mieszkańców zadał pytanie, czy
urządzenie to może stwarzać jakieś zagrożenie?
- stwierdził, że dojazd do DK 81 od strony ul. Rybnickiej i ul. Wojska Polskiego jest w bardzo
złym stanie technicznym. Poinformował, że przeprowadził w tej sprawie rozmowę z p.
Mazurem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który przekazał, że nie ma
szans, aby w tym roku naprawić te dojazdy. Zadał pytanie, czy w związku z tym istnieje
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możliwość wykonania tego zadania przez Gminę?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że nawet, jeżeli Urząd Miasta
wystąpi z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie,
to z pewnością otrzyma podobną odpowiedź jak Pan Radny Piotr Stencel. Poinformował,
że zostaną poczynione jakieś starania w tej sprawie. Stwierdził, że zgodnie z przepisami
za remont łącznika dróg dwóch kategorii odpowiada inwestor drogi wyższej kategorii,
w związku z czym, remont powinna przeprowadzić GDDKiA. Podobna sytuacja ma miejsce
na zjeździe z drogi DK 81 od strony Katowic do Mikołowa na ul. Katowickiej. Nie można
wykonywać takich zadań, czego przykładem jest ul. Waryńskiego, na której znajduje się
boczny skrót – mały odcinek ul. Skrajnej, który pracownicy Urzędu Miasta zdecydowali się
wyremontować w obrębie skrzyżowania i za wyremontowanie 13 m2 odcinka tej drogi Gmina
Mikołów musi zapłacić 8,5 tys. złotych kary, ponieważ wykonała zadanie, którego
nie powinna robić. Odnośnie wniosku do Papierni, stwierdził, że może być z tym problem,
gdyż obecnie Zakład jest w stanie likwidacji. Odnośnie nadajnika, sprawę trzeba rozeznać.
Radny Stanisław Sobek – poinformował, że w okolicy skrzyżowania ul. Długiej
z Pszczyńską znajduje się studzienka telekomunikacyjna, która jest w bardzo złym stanie
technicznym, która stwarza zagrożenie. Ponadto poinformował, że chodnik przy ul. Klonowej
jest nieoczyszczany i z pomiędzy płytek wyrasta trwa. Zaapelował o interwencję w tych
sprawach do odpowiednich służb.
Radna Danuta Ratka – zwróciła się do Radnych z prośbą o poparcie wniosku dotyczącego
skarg mieszkańców gminnego budynku znajdującego się przy ul. Jasnej 10 na jakość
wykonanych prac remontowo-budowlanych i kanalizacyjnych, przeprowadzonych w latach
2006-2010. Wystąpiła z wnioskiem formalnym, aby Komisji Rewizyjnej zlecić
przeprowadzenie kontroli dokumentacji tego remontu pod kątem wykazu zleceń, treści
zawartych umów oraz okresu na jaki zostały udzielone gwarancje.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że zna tę sprawę i wie, że pojawiły się
tam problemy.
Radny Łukasz Osmalak – zadał pytanie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, ile obecnie
Komisja ma spraw, oraz kiedy mogłaby by przystąpić do tego zadania?
Radny Michał Rupik – udzielił odpowiedzi, że w chwili obecnej Komisja pracuje nad
analizą wykonania budżetu za 2010 rok i przygotowaniem wniosku na Sesję absolutoryjną.
Stwierdził, że po przerwie wakacyjnej Komisja będzie mogła przystąpić do omawiania
przedmiotowego tematu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku Radnej Danuty Ratki.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Powyższy wniosek został przyjęty większością głosów.
Radny Stanisław Michalski – zaproponował, aby zorganizować dla Radnych wyjazd na
rewitalizowane tereny powojskowe, na których powstaje Centrum Edukacji Przyrodniczej i
Ekologicznej. Stwierdził, że można by tam również zorganizować wyjazdową Sesję Rady.
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Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że obecnie trwają prace na drodze
podjazdowej, które zostaną zakończone około 15 czerwca br. i wówczas zorganizuje taki
wyjazd dla Radnych.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący RM Tadeusz Socha ogłosił
zamknięcie Sesji o godz. 19 10.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)

(Tadeusz Socha)
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