PROTOKÓŁ NR XII/12/2011
z posiedzenia Sesji Rady
25 października 2011 roku.

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 XI/2011.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje.
7. Temat wiodący: Opieka społeczna.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
(druk nr 1),
- wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015 (druk nr 2),
- zmian w budżecie na 2011 rok (druki nr 3-3c),
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 (druk nr 4),
- zatwierdzania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję
(druk nr 5),
- Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami na rok 2012 (druk nr 6),
- opłat za wstęp i usługi na lodowisku w Mikołowie (druk nr 7).
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 na posiedzenie.
Do pkt 2
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – stwierdził prawomocność obrad.
Do pkt 3
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przedstawił porządek obrad.
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Burmistrz Miasta Marek Balcer - zaproponował następujące zmiany w porządku obrad:
- znieść z porządku obrad projekt uchwały na druku nr 7;
- wnieść do porządku obrad projekty uchwał, które przedstawiła Skarbnik Barbara Gajda:
- zmian w budżecie na kwotę 4.286,- zł - druk oznaczyć nr 3d,
- zmian w budżecie na kwotę 92.923,20 zł - druk oznaczyć nr 3e,
- zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok – zmiany dotyczą uporządkowania
zadań inwestycyjnych, zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza - druk oznaczyć nr 3f,
- zmian w budżecie na kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ZGL związane z
remontami pustostanów, przebudową pieców kaflowych oraz remont dachu przy ul. Jana
Pawła II 20 - druk oznaczyć nr 3g,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu - w wysokości 11.510,92 zł na
zakup podręczników szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych–druk oznaczyć nr
8.
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
Wyznaczono sekretarzy:
Radną Danutę Ratka, która wyraziła zgodę.
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Powyżsi sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
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 15 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4 Radnych.
Protokół Nr XI/11/2011 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 5
Radni Stanisław Michalski i Jadwiga Ochojska – złożyli interpelację dotyczącą terminu
skierowania do Rady Miejskiej, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, celem uchwalenia.
Interpelacja stanowi załącznik do Protokołu.
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Radny Krzysztof Rogalski – złożył interpelację dotyczącą ułożenia nakładki asfaltowej
na drogę ul. Solnej wysypanej tłuczniem, który obecnie jest zmiażdżony i bardzo uciążliwy
dla mieszkańców.
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 interpelacji:
- Radnych Ochojskiej i Michalskiego – poinformował, że Studium zostanie przekazane do
Rady najszybciej, jak to będzie możliwe,
- Radnego Rogalskiego – poinformował, iż odpowiedzi udzieli Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej.
Radny Sylwester Czarnota – poinformował, iż nie otrzymał odpowiedzi na interpelację
złożoną na przedostatniej Sesji.
Zastępca Burmistrza Miasta Adam Putkowski – przeprosił Radnego Czarnotę za brak
odpowiedzi na jego interpelację.
Do pkt 7
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że do Rady wpłynęły materiały
tematyczne dot. Opieki społecznej, złożone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Dzienny Dom Pomocy i Centrum Integracji Społecznej, które Radni otrzymali wraz
z porządkiem obrad Sesji oraz, że temat został omówiony przez Komisję Nr 6
ds. Społecznych.
Materiały stanowią załączniki do protokołu.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – stwierdził, iż jego zdaniem przedstawione Sprawozdania
wyczerpująco przedstawiają temat. Poinformował, iż jest usatysfakcjonowany tym, że
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej bardzo skutecznie
korzystają
ze środków unijnych. Ponadto poinformował, że na terenie miasta na
rzecz opieki społecznej działają również różne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia.
Do pkt 8
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – kolejno przedstawił projekty uchwał na drukach:
1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że zgodnie z art. 160 ustawy – Prawo
o ustroju sadów powszechnych, rady gmin wybierają ławników do sądów okręgowych
i rejonowych oraz, że w tej sprawie wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego
w Katowicach, w którym to wskazano iż w naszej Gminie winno być wybranych 8 ławników
do Sądu Okręgowego w Katowicach i 16 ławników do Sądu Rejonowego w Mikołowie.
Poinformował ponadto, że zgłoszono łącznie 16 kandydatów, w tym 4 do Sądu Okręgowego
i 12 do Sądu Rejonowego, z czego Zespół ds. Wyboru Ławników wyłonił kandydatów
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spełniających wymogi formalne i ustawowe – 3 do Sądu Okręgowego i 9 kandydatur do Sądu
Rejonowego.
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz wnioski Zespołu ds. Naboru Ławników
stanowią załączniki do protokołu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XII/197/2011 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – zaproponował, aby na podstawie podjętej uchwały
Nr XII/197/2011 przystąpić do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował podawanie
kandydatur.
Rady Dariusz Gaschi – zaproponował kandydaturę Radnego Stanisława Sobka, który
wyraził zgodę.
Radny Piotr Stencel - zaproponował kandydaturę Radnego Michała Rupika, który wyraził
zgodę.
Radny Krzysztof Żur - zaproponował kandydaturę Radnego Henryka Botora, który wyraził
zgodę.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww składu Komisji Skrutacyjnej.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy skład został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – ogłosił przerwę w obradach do czasu
ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej, po czym wznowił obrady.
Komisja Skrutacyjna – poinformowała, iż Przewodniczącym Komisji został Stanisław
Sobek.
Rozdano karty do głosowania i nastąpiło tajne głosowanie wyboru ławników.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – ogłosił przerwę w obradach do czasu zakończenia
liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną, po czym wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Sobek - odczytał Protokoły z ustalenia
wyników głosowania.
Protokoły oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przedstawił projekt uchwały (druk nr 2) w sprawie:
- wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015,
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XII/198/2011 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – kolejno przedstawił projekty uchwał na drukach:
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3) 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 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji 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 XII/199/2011 została podjęta jednogłośnie.
3a) 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 1 ds. Samorządu 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 XII/200/2011 została podjęta jednogłośnie.
3b) 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 XII/201/2011 została podjęta jednogłośnie.
3c) 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 4 ds. Rozwoju Miasta 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 XII/202/2011 została podjęta jednogłośnie.
3d) zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji Nr 1 ds. Samorządu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XII/203/2011 została podjęta jednogłośnie.
3e) zmian w budżecie na 2011 rok,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji Nr 6 ds. Społecznych. Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie.
Przewodnicząca Komisji Nr 6 ds. Społecznych Katarzyna Syryjczyk Słomska –
poinformowała, że Komisja nie zajęła stanowiska, z uwagi na to, że nie było wyjaśnień
ani uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Barbara Gajda – wyjaśniła, iż środki przeznaczone są na Program „Uczenie się
przez całe życie” oraz na zakupy żywnościowe dla stołówek szkolnych i przedszkolnych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XII/204/2011 została podjęta jednogłośnie.
3f) zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2011 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały omówiła
p. Skarbnik przy ustalaniu porządku obrad.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, czy zmniejszone kwoty zadań wynikają
z oszczędności po przetargach?
Skarbnik Barbara Gajda – wyjaśniła, iż są to oszczędności pozyskane i przeznaczone na
wydatki Zakładu Gospodarki Lokalowej.
Radny Stanisław Michalski – zadał pytanie, czy będzie kontynuowana termomodernizacja
budynku przy ul. Jasnej 10?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że tak – w bieżącym roku
tylko zabezpieczenie środków - do czasu zakończenia prac Komisji Rewizyjnej.
Po otrzymaniu danych technicznych i wniosków Komisji – nastąpi rozpoczęcie prac, ale nie
zaraz od nowego roku, gdyż nie jest to pora na remontowanie dachu.
Radny Stanisław Michalski – zaapelował do Burmistrza Miasta, aby wreszcie uporać
się z tym odkładanym problemem i zakończyć nieudane remonty w tym budynku.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 Radnych, przeciw 1, wstrzymało się 4 Radnych.
Uchwała RM Nr XII/205/2011 została podjęta większością głosów.
3g) zmian w budżecie na 2011 rok,
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Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały omówiła
p. Skarbnik 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 XII/206/2011 została podjęta większością głosów.
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021,
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr XII/207/2011 została podjęta większością głosów.
5) zatwierdzania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję,
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, Radna Barbara Wilkoszyńska – omówiła temat.
Poinformowała, że do Komisji wpłynęło 218 wniosków a przyznano 124 stypendia – po 150
zł dla 35 uczniów szkół podstawowych, po 200 zł dla 58 uczniów szkół średnich
i policealnych, po 250 zł dla 21 studentów oraz po 300 zł dla 10 uczniów za wybitne
osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XII/208/2011 została podjęta jednogłośnie.
6) Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami na rok 2012.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji: RM Nr 1 ds. Samorządu 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 XII/209/2011 została podjęta jednogłośnie.
8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały omówiła
p. Skarbnik przy ustalaniu porządku obrad.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr XII/210/2011 została podjęta większością głosów.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował:
- że wszyscy Rani złożyli swoje oświadczenia majątkowe w terminie. W wyniku
przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego analizy, stwierdzono w 6
oświadczeniach nieprawidłowości, których nie potraktowano jako podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy i wystąpiono o złożenie przez radnych korekt oświadczeń. Do wszystkich
sześciu oświadczeń, korekty zostały złożone i przesłane do Urzędu Skarbowego.
Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego stanowi załącznik do protokołu.
Radni przyjęli informację do wiadomości.
- do Rady wpłynęło pismo Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej z Dzielnicy Reta
dot. podziękowania za wybudowanie i oddanie do użytku publicznego parkingu.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radni przyjęli informację do wiadomości.
Do pkt 10
Burmistrz Miasta Marek Balcer –
- przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał, które stanowi załącznik do protokołu,
- poinformował, iż odbyły się obchody jubileuszu 150–lecia kościoła św. Wojciecha,
a w najbliższą sobotę o godz. 11-tej odbędą się uroczystości z okazji jubileuszu 150–lecia
kościoła Ewangelickiego, na które zaprasza w imieniu Proboszcza tej parafii Ks. Undasa.
- zaapelował, aby z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych oddać hołd wszystkim
zasłużonym mikołowianom. Poinformował, iż w najbliższy piątek odbędzie się uroczyste
złożenie wieńca na grobie Joachima Gnidy, górnika, który zginął w grudniu 1981 roku
podczas pacyfikacji KWK Wujek,
- poinformował, iż w dniu Święta Niepodległości o godz. 16-tej w kościele św. Wojciecha
odbędzie się msza święta za Ojczyznę, po mszy odbędzie się koncert Chóru Harmonia,
a po koncercie złożenie kwiatów pod tablicami pamięci - podczas uroczystego przemarszu na
Rynek, gdzie zostanie odegrany hymn państwowy i krótkie przemówienie. Ponadto
poinformował, iż w tym roku w Domu Kultury nie będzie żadnych imprez związanych
ze Świętem Niepodległości, ponieważ nie cieszyły się one w ostatnich latach zbyt dużym
zainteresowaniem,
- poinformował, że do 15 listopada br. zostanie złożony projekt budżetu na 2012 rok,
zaproponował, aby Komisje zajęły się nim niezwłocznie – tak, aby można było uchwalić
budżet na sesji w dniu 20 grudnia br. Stwierdził, że budżet będzie na miarę obecnych
możliwości i nie należy spodziewać się żadnych rewelacji, gdyż tylko będą kontynuowane
rozpoczęte inwestycje m.in. budowa Przedszkola w Mokrem oraz zaplanowane remonty
dachów i dróg. Rok 2012 będzie rokiem „uspokojenia” inwestycji i przygotowania projektów
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na przyszłe lata - dalszych remontów, rozbudowy Domu Kultury, rozwiązania problemu
placówki Żłobka, która obecnie zostanie przeniesiona na jakiś czas do budynku Gimnazjum
Nr 2, rozwiązania problemu budynku po byłej siedzibie Policji i konieczności powiększenia
siedziby Urzędu Miasta, chociażby ze względu na Archiwum Miejskie, które obecnie nie
spełnia koniecznych norm, a w wyznaczonym czasie trzeba te normy spełnić. Stwierdził, iż
w najbliższej przyszłości nie będzie żadnych dodatkowych źródeł finansowania, oprócz
własnego budżetu. Ponadto poruszył kwestię konieczności modernizacji dróg, którą trzeba
będzie rozpocząć kompleksowo, po ukończeniu inwestycji budowy kanalizacji. Stwierdził, że
jeżeli do tego czasu nie pojawią się nowe finansowania ze środków unijnych – trzeba będzie
ustalić hierarchię i kolejno modernizować je z własnego budżetu.
Do pkt 11
Radny Piotr Stencel – poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Nr 7 ds. Kultury,
Sportu, Informacji i Promocji omawiano wykonanie budżetu miasta Mikołowa za I półrocze
2011 roku. Odczytał treść trzech wniosków, które Komisja wystosowała do Burmistrza
Miasta:
„- Komisja wyraża uznanie dla poczynionych inwestycji, podjętych działań oraz rozwoju
sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Mikołów.
- Komisja zwraca się do Burmistrza Mikołowa z prośbą o podjęcie decyzji posadowienia
pomnika św Wojciecha na płycie rynku.
- Komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa, aby zorganizowane grupy szkolne z Mikołowa,
w godzinach od 8 do 15, miały darmowy wstęp na lodowisko. Ponadto Komisja proponuje,
aby wstęp na lodowisko był bezpłatny przez pierwsze dni jego funkcjonowania w ramach
promocji nowo otwartego obiektu.”
Ponadto poruszył temat remontu skrzyżowania w okolicy supermarketu Auchan.
Przypomniał, że jakiś czas temu planowano zaprojektowanie zjazdu z dwupasmówki w
kierunku Katowic w ul. Wyzwolenia. Zadał pytanie, czy przy obecnie przeprowadzanych
zmianach skrzyżowania bierze się pod uwagę ten pomysł?
Burmistrz Miasta Marek Balcer – udzielił następujących odpowiedzi:
–
nie przewidziano budowy zjazdu na tym etapie prac, ponieważ to Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za przedmiotowe prace remontowe,
–
prawdopodobnie w najbliższym numerze Gazety Mikołowskiej zostaną
zaprezentowane pewne wizualizacje dotyczące propozycji usytuowania pomnika
św. Wojciecha, tak aby zarówno Radni jak i mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tym
temacie,
–
uroczyste otwarcie lodowiska odbędzie się 1 grudnia bieżącego roku, natomiast
na dzień 6 grudnia, w związku z dniem św Mikołaja, zaplanowano bezpłatne wejścia na
lodowisko – będzie to pewnego rodzaju promocja nowo otwartego obiektu.
Radny Sylwester Czarnota – poinformował, iż dotarły do niego dwie petycje napisane przez
Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat. Odczytał treść pisma Pana Mirosława
Chmiela: „Proszę bardzo o pozytywne stanowisko w sprawie wycięcia drzew przy ul. Nowy
Świat rosnących w pasie 70-cio cm pobocza przeznaczonego dla bezpieczeństwa ruchu
pieszego.” oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat: „W imieniu
mieszkańców dzielnicy Wymyślanka prosimy o usunięcie starych drzew wzdłuż jednej strony
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ul. Nowy Świat, co ułatwi budowę chodnika. Drzewa mają prawdopodobnie uszkodzony
system korzeniowy podczas budowy kanalizacji i wymiany gazociągu. Ponadto mocno
zwężają szerokość drogi utrudniając ruch pojazdów. Po zakończeniu prac budowlanych
proponujemy odtworzyć zieleń zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową w sposób
nie powodujący kolizji z ruchem pieszym i samochodowym.” Zwrócił się z prośbą
o interwencję w przedstawionych sprawach.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że cytowane pisma wpłynęły zarówno
do Burmistrza Miasta, jak i do Rady Miejskiej.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że mieszkańcy dzielnicy Nowy
Świat są na bieżąco informowani o planowanym harmonogramie prac, oraz możliwościach
finansowych Gminy i Powiatu. Stwierdził, że po przygotowaniu projektu zostaną podjęte
decyzje odnośnie wycinki drzew, jeżeli będzie taka konieczność.
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – poinformowała, że od pewnego czasu latarnie i słupy
są obklejane wszelkiego rodzaju reklamami. Wyraziła opinię, iż skandalem jest, że nie ma
żadnej osoby, która potrafiłaby nad tym zapanować i wyciągnąć odpowiednich konsekwencji.
Zwróciła się z prośbą, aby Straż Miejska zwracała większą uwagę na tego rodzaju
wykroczenia.
Radna Danuta Ratka – poinformowała, że na ul. Jasnej od numeru 49 do końca, na całej
szerokości jezdni, są większe lub mniejsze dziury. Zwróciła się z prośbą o remont
przedmiotowej drogi.
Radny Stanisław Sobek – poinformował, że ogrodzenie Cmentarzu Żydowskiego jest
wyłamane w kilku miejscach i w związku z tym wyraził obawę, iż w niedługim czasie
ogrodzenie może całkiem zniknąć. Zwrócił się z prośbą o interwencję w tej sprawie.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – stwierdził, że przyjmuje do wiadomości głosy dotyczące
remontu ul. Jasnej, jak i zwrócenie uwagi na oklejanie latarni. Odnośnie Cmentarza
Żydowskiego poinformował, że docelowo powinna się tym zająć Gmina Żydowska, również
Starostwo Powiatowe odpowiada za utrzymanie cmentarzy innych wyznań, którymi nikt się
nie zajmuje. Stwierdził, że wg tradycji żydowskich miejsce pochówku jest miejscem świętym,
a co za tym idzie należy „dać święty spokój” ludziom, którzy tam spoczywają, i chyba z tego
powodu Gmina Żydowska nie przykłada się do opieki nad tym cmentarzem.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Kamionka Marek Jarczyk – zaprosił wszystkich
na zaplanowane na 19-20 listopada br. wyścigi psich zaprzęgów. Przypomniał, że zawody
te odbywają się pod patronatem Burmistrza Miasta Mikołowa.
Radny Krzysztof Żur – zaprosił do Borowej Wsi brygadę remontową do spraw dróg.
Poinformował, że na dzień dzisiejszy praktycznie na każdej ulicy w Borowej Wsi są dziury,
a ul. Piaskowa oraz ul. Piwna w szczególności nadają się do remontu.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – podziękował za zaproszenie.
Radny Stanisław Michalski – zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą, aby przymusić
Kopalnię Bolesław Śmiały do wyremontowania drogi ul. Szkolnej i Myśliwskiej

10

po zakończonej eksploatacji górniczej.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że odbyło się spotkanie Zespołu
Porozumiewawczego, na którym przedstawiciele Kopalni Bolesław Śmiały wyjaśnili, że teren
jeszcze się nie uspokoił po eksploatacji, a podjęcie prac remontowych planowane jest na
wiosnę.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady Tadeusz Socha podziękował
za udział w obradach i ogłosił zamknięcie Sesji o godz. 18 30.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)

(Tadeusz Socha)
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