PROTOKÓŁ NR XXIV/24/2012
z Sesji Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się dnia 27 listopada 2012 roku.
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 XXIII/2012.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący:
a) Informacja Burmistrza o stanie bezpieczeństwa w Mieście;
b) Informacja o działalności jednostek pomocniczych Gminy – sprawozdania sołtysów.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- korekty zapisów w uchwale Nr XXIII/500/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie
zmian w budżecie na 2012 rok (druk nr1);
- zmian w budżecie na 2012 rok (druki od nr 2 – 2a);
- zmiany załącznika zadań inwestycyjnych (druk nr 3);
- zmian w budżecie na 2012 rok (druki od nr 4 – 4d);
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 (druk nr 5);
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok (druk nr 6);
- określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 7);
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 (druk nr 8);
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
(druk nr 9);
- zgody na zbycie prawa własności lokalu oraz oddanie udziałów w nieruchomości gruntowej w
użytkowanie wieczyste (druk nr 10);
- poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów do Rzecznika Praw Obywatelskich (druk nr 11).
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – otworzył posiedzenie Sesji. Przywitał Radnych
oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – stwierdził prawomocność obrad.
Wyznaczono sekretarzy:
- Radną Katarzynę Syryjczyk – Słomską, która wyraziła zgodę.
- Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę,
Powyżsi sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Do pkt 3
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Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił porządek obrad.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić zmiany,
które przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta Barbara Gajda:
wnieść do porządku obrad projekty uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2012 rok, na kwotę 1.000.000,- zł – zwiększenie dochodów
i przeznaczenie ich na wydatki związane z działalnością ZGL – druk oznaczyć nr 4e;
- zmian w budżecie na 2012 rok, na kwotę 800.000,- zł – zwiększenie dochodów
i przeznaczenie ich na wydatki Szkół Podstawowych i Gimnazjów na wynagrodzenia i odpisy
ZFŚS – druk oznaczyć nr 4f;
- zmian w budżecie na 2012 rok, na kwotę 76.000,- zł – zwiększenie dochodów
i przeznaczenie ich na potrzeby związane z selektywną zbiórką odpadów– druk oznaczyć nr
4g;
- zmian w budżecie na 2012 rok, na kwotę 20.000,- zł – przeniesienie środków z Działu
Edukacyjna Opieka Wychowawcza na Dział Oświata i Wychowanie – druk oznaczyć nr 4h;
- zmian w budżecie na 2012 rok, na kwotę 120.000,- zł – zwiększenie dochodów
i przeznaczenie ich na zakup kontenerów mieszkaniowych – druk oznaczyć nr 4i;
- zmieniającą uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2013 – druk oznaczyć nr 11a;
- odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych – druk
oznaczyć nr 11b;
- zgody na nabycie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości
i budowli – druk oznaczyć nr 11c.
Poinformowała, że oznaczony nr 5 projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012 – 2021, zawiera zmiany wynikające z wcześniejszego podjęcia uchwał z zakresu
dochodów i wydatków;
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer – zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad projekt
uchwały na druku nr 10, w sprawie zgody na zbycie prawa własności lokalu oraz oddanie
udziałów w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; przeciw 1, wstrzymał się 1 Radny.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do pkt 4
Do przedstawionego Protokołu Nr XXIII/23/2012 nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww Protokołu.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Protokół Nr XXIII/23/2012 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 5
Radny Piotr Stencel – złożył interpelację dotyczącą oddzielenia chodnika od jezdni przy
ul. Rybnickiej przy posesji nr 88.
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Radna Barbara Wilkoszyńska – złożyła interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych na ul. Krakowskiej.
Interpelacje stanowią załączniki do protokołu.
Do pkt 6
Burmistrz Marek Balcer – poinformował, że interpelacje zostaną przekazane do rozpatrzenia.
Odniósł się krótko do interpelacji Radnej Wilkoszyńskiej i stwierdził, że w miejscu wskazanym
w interpelacji obowiązuje ograniczenie prędkości, ale większość kierowców tego nie przestrzega
i obawia się, że nie ma skutecznej metody na poprawę bezpieczeństwa, gdyż niestety brak
kultury niektórych kierowców nie zna granic.
Burmistrz Marek Balcer – zadał pytanie, czy odczytać odpowiedzi na interpelacje
z poprzedniej Sesji?
Zgłoszeń nie było.
Radny Krzysztof Żur – poinformował, że sam odczyta odpowiedź na interpelację złożoną
dwa miesiące temu, w sprawie przejścia dla pieszych na DW 925. Odczytał pismo Zarządu Dróg
Wojewódzkich, które stanowi załącznik do protokołu. Stwierdził, że nie zgadza się
z negatywną opinią i argumentami przedstawionymi w piśmie, gdyż we wskazanym miejscu
przechodzi dużo dzieci dojeżdżających do szkoły, a droga ta nie ma nawet pobocza. Zaapelował,
aby nie poprzestać na tym i wnieść ponownie do Zarządu o wyznaczenie przejścia.
Burmistrz Marek Balcer – poinformował, że są jeszcze inne służby badające zasadność takich
wniosków np.. Policja i jeżeli zostanie potwierdzona zasadność wyznaczenia tego przejścia, to
ponownie zostanie skierowany wniosek do zarządcy tej drogi.
Do pkt 7
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przywitał zaproszonych na posiedzenie gości:
Komendanta Powiatowego Policji Tomasza Olesińskiego, Naczelnika Wydziału Prewencji
Dariusza Waligórę, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Dariusza Witkowicza,
Komendanta Miejskiego Związku OSP RP Grzegorza Kołodzieja oraz Komendanta Straży
Miejskiej Janusza Grzymałę. Poinformował, że złożone w tym temacie sprawozdania, były
szczegółowo omówione przez Komisję RM Nr 1 ds. Samorządu oraz Komisję RM Nr 3
ds. Gospodarki Miejskiej. Zaproponował dyskusję w temacie bezpieczeństwo.
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, jak wygląda w Mikołowie sytuacja z izbą wytrzeźwień?
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Olesiński – poinformował, że problem z izbą
wytrzeźwień jest znany i nurtujący, gdyż policyjny patrol traci 2 – 2,5 godziny, aby przewieźć
osoby zatrzymane do izby zatrzymań w Żorach, Tychach czy Rudzie Śląskiej. Sytuacja ta trwa
od marca tego roku. Prawdopodobnie w grudniu, osoby nietrzeźwe będą przewożone tylko
do Tych, natomiast od nowego roku do Rudy Śląskiej. Informacja ta nie została potwierdzona na
piśmie.
Radna Urszula Wieczorek – Pajonk – poruszyła temat nowego sklepu z alkoholem, który
znajduje się przy wjeździe na ul. Młyńską i jest otwarty przez 24 godziny na dobę.
Poinformowała o ludziach spożywających zakupiony tam alkohol, w okolicy budynków
mieszkalnych przy ul. Młyńskiej. Zwróciła się z prośbą o częstsze patrole w tym rejonie.
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Olesiński – poinformował, że dotychczas nie było
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żadnych zgłoszeń o interwencję w okolicach ul. Młyńskiej. Ponadto poruszył temat sprawy,
którą przedstawiła Radna Wieczorek – Pajonk na posiedzeniu Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej, i poinformował, że sprawdził opisane zdarzenie i przeprowadził rozmowę
dyscyplinującą z dyżurnym, który w dniu 2 listopada przyjmował zgłoszenie telefoniczne. Poza
tym, poinformował, że na numer telefonu 112 i 997, od stycznia do 25 listopada br.
zrejestrowano 52.225 rozmów – co średnio przypada 5 tysięcy rozmów na jeden miesiąc.
Stwierdził, że zgłaszanych spraw jest dużo, a telefon obsługiwany jest przez dwuosobową załogę
i w związku z tym, czasem czas reakcji może się przedłużyć.
Radny Piotr Stencel – zwrócił się z prośbą o częstsze patrole policji w godzinach szczytu
w okolicy Zespołu Szkół Technicznych. Poprosił również o rozeznanie możliwości utworzenia
przejścia dla pieszych z ul. Pokoju na parking hipermarketu Auchan. Stwierdził, że choć sytuacja
w ostatnim czasie uległa poprawie dzięki zainstalowaniu oświetlenia w tym rejonie, jednak
miejsce to nadal stwarza duże zagrożenie dla mieszkańców. Ponadto poruszył temat artykułu,
który jakiś czas temu ukazał się w lokalnej gazecie i dotyczył informacji o społecznych
detektywach i zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie na czym polega ich rola i jakie zadania będą
wykonywać.
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Olesiński – poinformował, że w miarę możliwości
będzie wysyłany patrol w rejon Zespołu Szkół Technicznych. Odnośnie przejścia dla pieszych,
poinformował, że zostanie wystosowane pismo do zarządcy drogi z zapytaniem o opinię.
Odnośnie projektu „Społeczni detektywi”, udzielił odpowiedzi, że jest to autorski pomysł
Naczelnika Wydziału Prewencji Dariusza Waligóry i zaproponował, że aby sam autor
szczegółowo omówił ten temat. Ponadto odniósł się do interpelacji złożonej przez Radną
Barbarę Wilkszyńską i poinformował, że prewencyjnie będzie tam częściej kierowany patrol
ruchu drogowego.
Naczelnik Wydziału Prewencji Dariusz Waligóra – poinformował, że projekt „Społeczni
detektywi” realizowany jest przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikołowski, przy
wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Głównym celem przedmiotowego projektu
było zaktywizowanie potencjału drzemiącego w mieszkańcach całego powiatu powyżej 50 roku
życia. W drodze pewnych eliminacji, ze wszystkich gmin powiatu mikołowskiego wytypowano
w każdej gminie 5-cio osobową grupę, której nadano nazwę „Społeczni detektywi”. Osoby te
zostały odpowiednio przeszkolone m.in. z zagadnień prawnych, samoobrony, opieki
i zachowania w stosunku do zwierząt oraz odczytywania danych z GPS. Jednym z głównych
zadań społecznych detektywów jest utworzenie mapy zagrożeń powiatu mikołowskiego, która
ma być pomocna w pracy Policji i Straży Miejskiej. Wyjaśnił, że projekt „Społeczni detektywi”
stworzony został na okres 3 miesięcy, ale ma nadzieję, że uda się go kontynuować dłużej.
Radny Łukasz Osmalak – poruszył temat lokalu przy ul. Szafranka oraz skarg mieszkańców na
jego działalność. Poinformował, że parę miesięcy temu odbyło się spotkanie u Zastępcy
Burmistrza Adama Zawiszowskiego, na którym omówiono problem bezpieczeństwa na tej ulicy.
Ponadto stwierdził, że dawno nie widział patroli policji z radarem w centrum miasta.
Zaproponował, aby co jakiś czas patrole pojawiały się w okolicy szkół, przejść dla pieszych oraz
innych newralgicznych miejscach, gdzie kierowcy przekraczają prędkość.
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Olesiński – poinformował o zmianie właściciela lokalu
przy ul. Szafranka. Wyjaśnił, że w ramach zadań doraźnych przez cały czas zlecane są patrole
w tym rejonie. Poinformował również, ze zapisał zgłoszenie w sprawie przeprowadzenia
kontroli radarowej w rejonie szkół, jednak stwierdził, że nie wie czy uda się to zadanie
zrealizować, gdyż jest tylko 14-tu policjantów ruchu drogowego. Poinformował o planach
zorganizowana
w grudniu patroli mieszanych Straży Miejskiej z Policją w
godzinach porannych, w okolicach szkół.
Radny Łukasz Osmalak – stwierdził, że w rejonie Gimnazjum Nr 2 bardzo przydałby się od
czasu do czasu patrol policji, gdyż kierowcy by to zapamiętali.
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Radny Krzysztof Jakubiec – stwierdził, że w związku z prowadzonymi pracami
kanalizacyjnymi, cały Mikołów jest zakorkowany i nie ma potrzeby w chwili obecnej kontroli
prędkości, czy też instalowania świateł. Wyraził opinię, że od czwartku czyli od posiedzenia
Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej pojawiły się na mieście patrole policji. Ponadto zwrócił
się z prośbą, aby Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Dariusz Witkowicz
omówił temat budowy nowego budynku dla Straży Pożarnej przy ul. Prusa i jakie są szanse na
ukończenie budowy w 2013 roku.
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Dariusz Witkowicz – poinformował,
że chciałby aby budowa przedmiotowego obiektu zakończyła się w przyszłym roku, ale
prawdopodobnie zabraknie środków finansowych, w związku z czym, budowa zostanie
zakończona w 2014 roku. Stwierdził, że z zewnątrz wydaje się, że budynek jest już ukończony,
jednak należy jeszcze wyremontować parter, I piętro i podwórko. Koszt tych zadań to kwota 1,5
miliona złotych, Wojewoda zobowiązał się w przyszłym roku dołożyć 885 tys. złotych.
Wspomniał, że prawdopodobnie od przyszłego roku Straż Pożarna przejmie numer 112.
Poinformował o zakupie przez Straż Pożarną dwóch ogrzewanych namiotów, które mogą zostać
wykorzystane w razie kataklizmu dla ewakuowanych mieszkańców, oraz o zakupie agregatu
prądotwórczego.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że zgodnie z jego wiedzą brakującą kwotę do
dokończenia budowy budynku straży Pożarnej miał zabezpieczyć Starostwa Powiatowy. Zadał
pytanie, czy Starosta wycofał się z tego zobowiązania?
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Dariusz Witkowicz – udzielił
odpowiedzi, że Starosta nie wycofał się z tego zobowiązania, ale przesunął je w czasie.
Radny Krzysztof Żur – poinformował, że na ul. Gliwickiej – drodze krajowej 44, latem można
zaobserwować wzmożony ruch motocyklowy oraz zwiększoną liczbę wypadków. Zadał pytanie,
czy istnieje możliwość zamontowania na tym odcinku w Borowej Wsi tablic z napisem „uwaga
wypadki”? Ponadto poruszył temat znaków z ograniczeniem prędkości, które znajdują się na
ul. Gliwickiej - zauważył, że co 200 metrów jest zmiana dopuszczalnej prędkości z 50 km/h do
70 km/h i potem znowu 50 km/h i zadał pytanie, czy istnieje możliwość ujednolicenia tych
dopuszczalnych prędkości. Zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, ile zanotowano włamań
w poszczególnych sołectwach oraz w centrum miasta w ciągu roku? Stwierdził, że w związku
z tym, iż w godzinach nocnych dochodzi do większej liczby włamań, dobrze byłoby gdyby
patrole policji w tym czasie pojawiały się na sołectwach.
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Olesiński – poinformował, że w sprawie
motocyklistów sporządzi notatkę służbową i przekaże ją do Naczelnika Ruchu Drogowego.
Odnośnie ujednolicenia dozwolonych prędkości, stwierdził, że zostanie dokonany przegląd
znaków – może wspólnie ze Strażą Miejską. Odnośnie włamań dokonywanych w sołectwach,
poinformował, że statystyki mówią, iż w całym powiecie jest ich o 6,5% więcej i stwierdził,
że przyczyną jest to, iż dużo się buduje budynków, które są niezabezpieczone i jest to problem,
który będzie priorytetem do rozwiązania na 2013 rok. Obecnie jedynie wysyłane są tam częściej
patrole.
Radny Stanisław Michalski – poinformował, że przy drogach Nr 925 i 927 jest dużo suchych
drzew i konarów, które stwarzają niebezpieczeństwo, a zarządca tych dróg ignoruje wszelkie
zgłoszenia na ten temat. Ponadto poruszył kwestię oznakowania zakazu wyprzedzania
w Bujakowie, gdzie znaki poziome są nieczytelne i zaapelował o spowodowanie ustawienia
znaków pionowych.
Burmistrz Marek Balcer – poinformował, że odnośnie suchych drzew przy drogach
powiatowych, przeprowadzono rozmowę, i Starosta zobowiązał się, że wystąpi z wnioskiem
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o wycinkę.
Radna Urszula Wieczorek – Pajonk – poinformowała, że na drogach powiatowych pasy na
jezdniach i przejściach dla pieszych są zaniedbywane, a przecież ma to wpływ na
bezpieczeństwo. Zadała pytanie, czy Policja może wymusić na Starostwie, aby wykonali swoje
zadanie?
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Olesiński – poinformował, że Wydział Ruchu
Drogowego jest obligowany do tego, aby zwracać uwagę na wszelkie nieprawidłowości na
drogach. Zaproponował, aby włodarze miasta występowali do zarządcy drogi, a Policja będzie
popierać wszelkie wystąpienia o usuwanie nieprawidłowości.
Radny Dariusz Gaschi – zadał pytanie, jaka jest ocena stanu technicznego budynków szkół
i przedszkoli, po przeprowadzonej kontroli przez Państwową Straż Pożarną?
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Dariusz Witkowicz – udzielił
odpowiedzi, że stan tych budynków zdecydowanie się poprawił - zostały one doposażone
i zalecenia zostały wykonane.
Radny Krzysztof Żur – zwrócił uwagę na to, że przed siedzibą Policji nie ma miejsc
parkingowych dla petentów i zaproponował, aby na parkingu policyjnym wyznaczono
przynajmniej 2 – 3 takie miejsca.
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Olesiński – poinformował, że jest duży problem
z parkingiem i innym zapleczem dla Komendy, ale Zastępca Burmistrza podjął działania w celu
uregulowania własności gruntowych Komendy. Gdy sprawa ta będzie załatwiona, wówczas
zostanie wybudowany duży parking.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że sprawa uregulowania własności
gruntowych ciągnie się już od kilku lat, ale negocjacje w tej sprawie zbliżają się już do końca.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady, podziękował za
sprawozdania i dyskusję w tym temacie i zaproponował przejście do tematu: sprawozdania
jednostek pomocniczych Gminy. Poinformował, że wszystkie jednostki złożyły swoje
sprawozdania, które były rozpatrywane przez Komisję Nr 1 ds. Samorządu. Sprawozdania
stanowią załączniki do protokołu. Przywitał Sołtysów i Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Kamionka i zaproponował dyskusję.
Z uwagi na brak głosów, Przewodniczący Rady, zamknął pkt 7 porządku obrad i ogłosił 10-cio
minutową przerwę, po której wznowił obrady.
Do pkt 8
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił projekty uchwał na kolejnych drukach,
które stanowią załączniki do protokołu.
1) korekty zapisów w uchwale Nr XXIII/500/2012 z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXIV/532/2012 została podjęta jednogłośnie.
2) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: 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 XXIV/533/2012 została podjęta jednogłośnie.
2a) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: 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 XXIV/534/2012 została podjęta jednogłośnie.
3) zmiany załącznika zadań inwestycyjnych.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXIV/535/2012 została podjęta jednogłośnie.
4) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 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 XXIV/536/2012 została podjęta jednogłośnie.
4a) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: 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.
7

Uchwała RM Nr XXIV/537/2012 została podjęta jednogłośnie.
4b) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 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 XXIV/538/2012 została podjęta jednogłośnie.
4c) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 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 XXIV/539/2012 została podjęta jednogłośnie.
4d) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: 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 XXIV/540/2012 została podjęta jednogłośnie.
4e) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 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 XXIV/541/2012 została podjęta większością głosów.
4f) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: Nr 6 ds. Społecznych oraz Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
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 XXIV/542/2012 została podjęta większością głosów.
8

4g) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 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 XXIV/543/2012 została podjęta jednogłośnie.
4h) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję 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 XXIV/544/2012 została podjęta jednogłośnie.
4i) zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt został wniesiony na Sesji
i był omówiony przez p. Skarbnik.
Radna Grażyna Pstraś – Gryt – zadała pytanie, gdzie będą usytuowane kontenery?
Burmistrz Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że nie ma jeszcze pewnej lokalizacji
kontenerów.
Radny Michał Rupik – poinformował, ze jest zadowolony z decyzji zakupu kontenerów, gdyż
od wielu lat jest problem z zaległościami i eksmisją nieuczciwych lokatorów. Zadał pytanie,
kiedy w przybliżeniu będzie gotowe to osiedle?
Burmistrz Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że biorąc pod uwagę konieczność załatwienia
różnych formalności, w tym pozwolenia na budowę, to przypuszczalnie będzie to kwiecień
przyszłego roku.
Radna Grażyna Pstraś – Gryt – zadała pytanie, jaki jest koszt jednego kontenera i ile za tę
kwotę będzie można zakupić?
Burmistrz Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że trudno powiedzieć, gdyż środki uchwalane
są na podstawie wstępnej wyceny.
Radny Krzysztof Jakubiec – stwierdził, że należy rozumieć, iż skończy się era niepłacenia
czynszów w mikołowskich zasobach komunalnych, przynajmniej dla tych co są w stanie płacić.
Zadał pytani, na jakim poziomie jest obecne zadłużenie lokatorów ZGL?

Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej Jarosław Majewski – udzielił odpowiedzi, że jest
to kwota około 6 mln zł.
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Radny Krzysztof Jakubiec – zadał pytanie, czy w związku z kończącym się okresem abolicji
na odsetki od zadłużenia w ZGL, można już ocenić, czy jest tego pozytywny skutek?
Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej Jarosław Majewski – udzielił odpowiedzi, że
uchwała nie przyniosła spodziewanego skutku, gdyż zadłużenie zmniejszyło się znikomo.
Radny Łukasz Osmalak – stwierdził, iż jest to smutne, że wprowadzono abolicję a mieszkańcy
nie chcieli z tego skorzystać. Wyraził nadzieję, że budowa osiedla kontenerowego da lepszy
efekt.
Radny Krzysztof Żur – stwierdził, że należałoby wprowadzić podwyżki czynszów, gdyż koszty
drożeją, a dobrze by było, żeby Zakład przynajmniej wychodził na zero.
Burmistrz Marek Balcer – stwierdził, że podwyżka czynszów mogłaby spowodować odwrotne
skutki, a wystarczające byłoby, gdyby lokatorzy płacili to co mają teraz naliczone. W związku
z tym, że ostatnio były duże podwyżki opłat za wodę i ścieki, w przyszłym roku będą podwyżki
za odpady, to mogłaby to być zbyt duża kumulacja podwyżek.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji, przystąpiono do głosowania.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXIV/545/2012 została podjęta jednogłośnie.
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że druk projektu jak zwykle został
doręczony w dniu Sesji i był omówiony przez p. Skarbnik.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – przedstawiła nowe załączniki do projektu i zaproponowała,
aby je uwzględnić, gdyż te doręczone z projektem nie zawierają kwoty 120 tys. uchwalonej
na zakup kontenerów mieszkaniowych – projekt był przygotowany tuż przed Sesją.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXIV/546/2012 została podjęta jednogłośnie.
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 2 ds. Budżetu 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 XXIV/547/2012 została podjęta jednogłośnie.
7) określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXIV/548/2012 została podjęta jednogłośnie.
8) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Zastępca Burmistrza Adam Zawiszowski – zaproponował naniesienie poprawki w podstawie
prawnej poprzez wykreślenie numeru Dziennika Ustaw i wprowadzenie w to miejsce
następującej treści: ”tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 124”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXIV/549/2012 została podjęta jednogłośnie.
9) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2013.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje: 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 XXIV/550/2012 została podjęta jednogłośnie.
11) poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr XXIV/551/2012 została podjęta większością głosów.
11a) zmieniający uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2013.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 6 ds. Społecznych 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 XXIV/552/2012 została podjęta większością głosów.
11b) odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych.
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Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 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 XXIV/553/2012 została podjęta jednogłośnie.
11c) zgody na nabycie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości
i budowli.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że uchwała ta zastąpi uchwalę Rady
Nr XIX/366/2012, a zmienia się tylko nazwa formy przekazania nieruchomości i budowli,
z „darowizny” na „nieodpłatne przekazanie”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr XXIV/554/2012 została podjęta większością głosów.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha:
- przedstawił pismo p. Piotra Wajdy – prośbę o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Miasta
Mikołowa, na koszulkach uczestników akcji „Biegam Bo Lubię” (stanowi załącznik do
protokołu), i poinformował, że powyższą prośbę zaopiniowała pozytywnie Komisja Nr 7 ds.
Kultury, Sportu, Informacji i Promocji. Zaproponował, aby na powyższą prośbę Rada wyraziła
zgodę.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww propozycji.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych: sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.
- przedstawił pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych, dotyczące
informacji o rozstrzygniętym konkursie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod
hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”, gdzie wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele
mikołowskich samorządów.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radni przyjęli treść pisma do wiadomości.
- zaproponował, aby termin grudniowej Sesji, zaplanowanej na 18-go, przesunąć na 19 grudnia
br. z uwagi na to, że Burmistrz nie mógłby w niej uczestniczyć ze względu na ważną delegację,
a będzie na tej Sesji uchwalany budżet miasta na 2013 rok.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 10
Burmistrz Miasta Marek Balcer – przedłożył sprawozdanie z realizacji uchwał, które stanowi
załącznik do protokołu i przekazał następujące informacje:
- w najbliższą sobotę o godz. 18-tej odbędzie się poplenerowa wystawa obrazów Impresji
Mikołowskich, w której będzie uczestniczył nowy Burmistrz Beuningen, który w tym czasie po
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raz pierwszy będzie u nas gościł;
- w związku z ostatnio uchwaloną zmianą nazwy Żłobka Miejskiego na Żłobek Miejski
im. Tadeusza Więcka, wykonano tablicę pamiątkową i zaproponował, aby jej odsłonięcie odbyło
się dnia 5 grudnia br o godz. 1700 – zaprosił wszystkich do uczestnictwa w tej uroczystości.
Do pkt 11
Radny Łukasz Osmalak – zaprosił zebranych do wzięcia udziału w akcji „Biuro św. Mikołaja”,
która ma na celu pomóc osobom potrzebującym w okresie przedświątecznym. W tym roku
siedziba Biura zlokalizowana jest w budynku przy ul. Wyszyńskiego 13, pokój nr 10. „Biuro św.
Mikołaja” będzie czynne w dniach od 6 do 20 grudnia w godzinach od 12.00 do 15.00, w soboty
od 10.00 do 12.00. Ponadto zwrócił się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa w okolicach szkół,
zaproponował, aby przy Szkole Podstawowej Nr 5 zainstalowano światła spowalniające ruch.
Radny Stanisław Michalski – zadał pytanie, kiedy będzie gotowe do uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że prawdopodobnie
w pierwszym kwartale przyszłego roku. Poinformował o problemach z dojściem do
porozumienia z kopalniami, które mają uwagi i możliwe, że ponownie trzeba będzie wyłożyć
studium do wglądu publicznego
.
Radny Stanisław Michalski – zadał pytanie, czy jeżeli górnictwo wniesie jakieś uwagi do
studium i zwiększy się na przykład kategoria występowania szkód górniczych na danym terenie,
to czy mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z tymi zmianami oraz wniesienia
ewentualnego sprzeciwu?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że Gmina Mikołów nie chce wyrazić
zgody na pewne założenia kopalni, i aby procedura była w pełni legalna, trzeba będzie ponownie
wyłożyć studium do wglądu, aby mieszkańcy mieli czas na zapoznanie się ze studium oraz
wniesienie ewentualnych uwag.
Radny Stanisław Michalski – zwrócił się z prośbą o uprzątnięcie terenu po pracach
kanalizacyjnych na ul. Akacjowej, Cedrowej, Kalinowej, Cyprysów oraz Olchowej.
Poinformował, że wystosował w przedmiotowej sprawie pismo i otrzymał odpowiedź, że
zlecenie zostało wysłane do wykonawcy. Stwierdził, że wolałby, aby zamiast pisma, firma
zrobiła cokolwiek w tym temacie – a jeżeli firma ta upadła to niech firma zastępcza dokończy to
zadanie. Ponadto poruszył temat ul. Strażackiej, zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie progu
spowalniającego na czas prac remontowych.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że niektóre firmy pracujące przy
budowie kanalizacji są w upadłości, ale ciągle działają, co utrudnia zatrudnienie firm
zastępczych w celu zlecania im zadań. Wyjaśnił, że trwają rozmowy i negocjacje w tym temacie.
Radny Krzysztof Żur – poinformował, że wielu mieszkańców Mikołowa czeka na uchwalenie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ponieważ chcą oni jak
najszybciej rozpocząć budowę swoich domów. Zwrócił się z prośbą, aby odpowiedni
pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli już przygotowania do stworzenia tej uchwały. Zadał
pytanie, kiedy mieszkańcom zostaną udzielone odpowiedzi na ich skargi złożone do studium?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że do dnia 26 listopada
rozpatrywane były skargi, teraz mieszkańcy sukcesywnie będą otrzymywać odpowiedzi.
Radny Krzysztof Rogalski – poinformował, że w Paniowach bardzo często, kilkakrotnie
w ciągu dnia wyłączany jest prąd. Zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy z Tauronem.
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Radny Dariusz Gaschi – poinformował, że podczas prac kanalizacyjnych w Śmiłowicach
uszkodzona została droga przy ul. Jesionowej – droga, która przed pracami kanalizacyjnymi była
w dobrym stanie, teraz zaczyna się rozjeżdżać i tworzą się koleiny. Ponadto poruszył kwestię
dojazdu do cmentarza, który wysypany był frezem – po zakończonych pracach drogę
odtworzono inaczej.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, co ze sprawą problematycznej budowy przy
ul. Na Wzgórzu, którą mieszkańcy zgłaszali na ostatnim posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że trwają procedury, mające na celu
uznanie Gminy Mikołów jako strony w tym postępowaniu. Wyjaśnił, że aktualnie trwają
uzgodnienia dojazdu, stwierdził, że gdyby sprawa szybciej dotarła do Urzędu Miasta, cała
procedura byłaby skrócona. Poinformował, że w tej sprawie odbyło się spotkanie
z mieszkańcami tej ulicy.
Radny Krzysztof Jakubiec – zwrócił się z prośbą, aby nie podnosić nośności dróg, które
zostały wyremontowane po budowie kanalizacji, gdyż będzie problem, podobny jaki powstał
przy
ul. Wieczorka.
Radny Krzysztof Żur – poinformował, że na wlocie przy ul. Piaskowej znajdują się trzy duże
dziury i zwrócił się z prośbą o ich załatanie oraz zaproponował, aby zrobić przegląd tych
odcinków dróg, na których nie było odtworzenia po prowadzonych pracach kanalizacyjnych.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że brakujące kawałki, takie jak część
ul. Piaskowej, ul. Żurawia itd., które nie mogą być teraz zrealizowane ze względu na procedury
związane z funduszem spójności, zostaną zrealizowane w okresie wiosennym.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący
Rady Tadeusz Socha podziękował za udział w obradach i ogłosił zamknięcie Sesji
o godz. 1850
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)

(Tadeusz Socha)
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