PROTOKÓŁ NR XXVIII/28/2013
z Sesji Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się dnia 26 lutego 2013 roku.
Obrady rozpoczęto o godz. 17-tej w sali sesyjnej budynku przy ul. K. Miarki 15.
Obecni według listy obecności.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr XXVI/2013 i XXVII/2013.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący: gospodarka odpadami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2013 rok (druk nr 1);
- zmian w budżecie na 2013 rok (druki od nr 2 – 2c);
- korekty zapisu w uchwale Nr XXVII/586/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie na rok 2013 (druk nr 3);
- zmiany załącznika dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu
terytorialnego w 2013 roku (druk nr 4);
- zmiany załącznika dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2013 roku (druk nr 5);
- uchylenia Uchwały Nr XXVII/603/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie na 2013 rok (druk nr 6);
- uchylenia Uchwały Nr XXVII/605/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 (druk nr 6a);
- zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok (druk nr 7);
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 8);
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025 (druk nr 9);
- przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mikołów na lata 2012 –
2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” (druk nr 10);
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Katowickiej
(druk nr 11);
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie – Mokrem (druk nr 11a);
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
(druk nr 11b);
- ustanowienia służebności przesyłu (druk nr 12).
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 i przywitał Radnych
oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie.
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Do pkt 2
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – stwierdził prawomocność obrad.
Do pkt 3
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 2013 rok, na kwotę 328.028,- zł, zwiększenie dochodów i wydatków na
projekt unijny dot. wsparcia 12 mikołowskich przedszkoli – druk oznaczyć nr 2d;
- zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 600.806,- zł, zwiększenie dochodów i wydatków
jako subwencja na wynagrodzenie dla nauczycieli – druk oznaczyć nr 2e;
- zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 123.000,- zł, zwiększenie dochodów i wydatków na
przebudowę dróg gminnych ze środków niewygasających – druk oznaczyć nr 2f;
‐ korekty zapisu w uchwale Nr XXVII/602/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie na rok 2013 – druk oznaczyć nr 3a;
- zmiany załącznika Nr 12 do Uchwały XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2013 – druk oznaczyć nr 5a;
- druk nr 7 zastąpić drukiem 7’ – gdyż zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej,
w uchwalanym limicie zobowiązań należy wyszczególnić kwoty deficytu i spłaty zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował, aby ponadto do porządku obrad wnieść projekty uchwał w sprawie:
- utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych
w Mikołowie – Borowej Wsi, w związku z zarządzonymi na dzień 21 kwietnia br. wyborami
uzupełniającymi do Senatu RP – druk oznaczyć nr 13;
- zmiany Uchwały nr XXIII/526/2012 w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody do
głosowania, w związku z trwającym obecnie remontem siedziby Komisji Nr 4 w Przedszkolu
Nr 2 – druk oznaczyć nr 14;
- zgody na nabycie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości
zabudowanych – druk oznaczyć nr 15;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek położonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie – druk oznaczyć nr 16;
- zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016 – druk oznaczyć nr 17;
przyjąć do tematu wiodącego Sesji, do omówienia program dotyczący planu zaopatrzenia
Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
Wyznaczono sekretarzy:
- Radną Katarzynę Syryjczyk – Słomską, która wyraziła zgodę.
- Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę,
Powyżsi sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do pkt 4
Do przedstawionego Protokołu Nr XXVI/26/2013 nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww Protokołu.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3 Radnych.
Protokół Nr XXVI/26/2013 został przyjęty większością głosów.
Do przedstawionego Protokołu Nr XXVII/27/2013 nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww Protokołu.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Protokół Nr XXVII/27/2013 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 5
Interpelacji nie zgłoszono.
Do pkt 6
Burmistrz Marek Balcer – odniósł się krótko do interpelacji Radnego Michalskiego
z poprzedniej Sesji i poinformował, że zgodnie z życzeniem mieszkańców, odbyło się spotkanie
w sołectwie Bujaków.
Radny Stanisław Michalski – przypomniał, iż mieszkańcy Bujakowa oczekują, na obiecane
odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkania z Burmistrzem.
Radna Danuta Ratka – odniosła się do odpowiedzi na jej interpelację, dotyczącą poprawy
bezpieczeństwa ruchu na ulicy Storczyków i stwierdziła, że nie zgadza się z postanowieniem
o wybudowaniu jednego progu spowalniającego, gdyż prędkość przekraczają kierowcy jadący tą
drogą w obie strony i dlatego zasadne jest wybudowanie dwóch progów spowalniających.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – zadał pytanie, czy w związku z propozycją Burmistrza
o wniesieniu dodatkowego tematu Sesji, będzie omówiony temat gospodarki odpadami, czy też
przełożyć go na inną Sesję?
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer – stwierdził, że w związku z tym, iż od ostatniej dyskusji
nad problemami gospodarki odpadami niewiele się zmieniło, przekaże tylko bieżące informacje
w tym temacie. Poinformował, że do tej pory prowadzono selektywną zbiórkę odpadów, gdzie
w większości budynków jednorodzinnych, ZUK odbierał selekcjonowane śmieci za darmo
i dostarczał potrzebne do selekcji worki również za darmo. W związku z tym, że od 1 lipca,
zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Mikołów,
każdy mieszkaniec który zdecyduje się na selektywną zbiórkę odpadów, w worki będzie musiał
zaopatrzyć się sam, pojawiła się obawa, że spora liczba mieszkańców, która do tej pory
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selekcjonowała odpady, ze względu na koszty zrezygnuje z tego. Wobec powyższego rozważa
się możliwość, aby nadal Gmina finansowała worki, przynajmniej do grudnia br. gdy będzie już
można oszacować koszty i podjąć decyzję o nowych stawkach. Poinformował, że w specyfikacji
warunków przetargu, znajdzie się zapis, iż wyłoniony podmiot, będzie dystrybuował wśród
mieszkańców worki, które zakupi gmina. Omówił również problem braku równoprawności
podmiotów, jakimi są mieszkańcy budynków jednorodzinnych i bloków i przedstawił
propozycję dystrybucji worków na odpady selekcjonowane również dla mieszkańców budynków
wielorodzinnych, poprzez zarządców tych osiedli, i stwierdził, że w tej sytuacji należy rozważyć
przywrócenie takiej funkcji, jak dozorca. Ponadto stwierdził, że kolejnym zadaniem jest
podniesienie standardów wszystkich śmietników znajdujących się na terenie Gminy Mikołów.
Wspomniał też o kosztach związanych z koniecznością zatrudnienia personelu do obsługi
administracyjnej tego systemu oraz windykacji.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że część mieszkańców Mikołowa otrzymała
do wypełnienia deklaracje na odbiór śmieci ze starą ceną 12,50 zł za śmieci selekcjonowane,
w związku z tym, iż jest to błędna informacja, ponieważ cena za odbiór śmieci zgodnie z nowo
podjętą uchwałą wynosi 12 zł, zwrócił się z prośbą o ogłoszenie tej informacji w prasie lokalnej.
Radny Piotr Stencel – zadał pytania: czy do zestawu worków, które będą dostarczane
mieszkańcom można by dołożyć worek na styropian oraz jakie worki będą na odpady typu gruz
budowlany? Ponadto poinformował, że do wielu mieszkańców Mikołowa dotarły deklaracje,
których druk jest rozmazany, a co za tym idzie są nieczytelne. Stwierdził, że w sprawie śmieci
odsyła wiele osób do punktu informacyjnego, który bardzo dobrze funkcjonuje, jednakże
zasugerował, aby wzmocnić obsadę tego punktu informacyjnego, gdyż tworzą się tam spore
kolejki.
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer – poinformował, że już dzisiaj zwiększono obsadę punktu
informacyjnego i będzie on wzmacniany na bieżąco w miarę potrzeb, a ma to związek z tym, że
pracownicy pomagają w wypełnianiu deklaracji, gdyż są one niezrozumiałe dla większości osób.
Odnośnie worków na gruz poinformował, że będą to worki na drobne elementy odpadów
budowlanych, natomiast nie ma możliwości dołożenia dodatkowego worka na styropian.
Stwierdził, że większe elementy gruzu i styropianu prawdopodobnie będzie każdy musiał
dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki.
W związku z wyczerpaniem powyższego tematu, Zastępca Burmistrza Adam Putkowski
omówił temat projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Mikołów z perspektywą do 2030 roku na podstawie prezentacji, która
stanowi załącznik do protokołu.
Radny Krzysztof Żur – stwierdził, że dobrze by było, gdyby Gmina Mikołów miała wpływ na
sposób i jakość dostarczanej przez firmę Tauron energii. Przypomniał o częstych wyłączeniach
prądu i spadkach napięcia energii elektrycznej w Borowej Wsi, oraz występujących „stan
katastrofy”, prawie zawsze po każdej mniejszej lub większej wichurze, czy większych opadach
deszczu. Poinformował, że pisma interwencyjne wysyłane przez Gminę nie przynoszą żadnej
faktycznej poprawy, a jego zdaniem Tauron powinien liczyć się z uwagami Gminy i powinien
dążyć do poprawy tej sytuacji.
Radna Grażyna Pstraś-Gryt – odniosła się do kwestii dystrybucji gazu i zwróciła uwagę na to,
iż na terenie Mikołowa są jeszcze dzielnice, które nie mają infrastruktury oraz takie, gdzie ta
infrastruktura jest bardzo stara, a wynika że w najbliższym czasie nic się nie zmieni, gdyż firma
gazownicza nie wykazuje chęci rozbudowy tej infrastruktury. Zadała pytanie po co wobec tego
Rada ma opiniować plan, skoro on nic nie wnosi?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że spółka gazownicza wykazuje chęć
rozbudowy sieci, jednak chyba nie bardzo wie w którym rejonie ma inwestować. Odnośnie
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zaopiniowania planu, udzielił odpowiedzi, iż pomimo tego, że plan ten nie wnosi nic nowego to
i tak trzeba go mieć.
Radny Stanisław Michalski – poinformował, że część mieszkańców Bujakowa jest
zainteresowana podłączeniem się do sieci gazowej, jednak Górnośląski Zakład Gazowniczy
domaga się w pierwszej kolejności podpisania przedwstępnych umów z potencjalnymi
klientami.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że na Kamionce mieszkańcy, którzy chcieli
przyłączyć się sieci gazowej, sami musieli wykopać rowy i położyć rurociąg, a skoro teraz
wystarczy podpisać przedwstępną umowę to nastąpił duży postęp w tym temacie.
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer – wyjaśnił, że wszystkie tego typu zakłady nastawione są
na zysk, i kalkulują tak inwestycje, aby koszty zwróciły się ze sprzedaży. Przypomniał, że parę
lat temu budowało się infrastrukturę przy pomocy komitetów społecznych, a później firmy i tak
przejmowały te budowle, czego przykładem jest sieć gazowa w Sołectwie Mokre.
Do pkt 8
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił projekty uchwał na kolejnych drukach,
które stanowią załączniki do protokołu.
1) - zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany
pozytywnie z autopoprawką tytułu uchwały w nowym brzmieniu: „w sprawie zmiany załącznika
Nr 9 do Uchwały Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu
na rok 2013”.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała, aby taką poprawkę wnieść do projektu
i przyjąć uchwałę w brzmieniu: „w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr
XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXVIII/607/2013 została podjęta jednogłośnie.
2) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
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 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/608/2013 została podjęta większością głosów.
2a) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 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 XXVIII/609/2013 została podjęta jednogłośnie.
2b) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
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 nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/610/2013 została podjęta większością głosów.
2c) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
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 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała RM Nr XXVIII/611/2013 została podjęta większością głosów.
2d) - zmian w budżecie na 2013 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 XXVIII/612/2013 została podjęta jednogłośnie.
2e) - zmian w budżecie na 2013 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 XXVIII/613/2013 została podjęta jednogłośnie.
2f) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że wydatki niewygasające będą
przeznaczone na realizację zadań przebudowy dróg przy ulicach: Małej, Torowej, Reja
i Grzybowej, zgodnie z uchwałą z grudnia 2012 roku.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXVIII/614/2013 została podjęta jednogłośnie.
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3) - korekty zapisu w uchwale Nr XXVII/586/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie na rok 2013.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
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 nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/615/2013 została podjęta większością głosów.
3a) - korekty zapisu w uchwale Nr XXVII/602/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie na rok 2013.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że w zmienianej uchwale błędnie podano
przychody w paragrafie 955 – winno być w paragrafie 950.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała RM Nr XXVIII/616/2013 została podjęta większością głosów.
4) - zmiany załącznika dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu
terytorialnego w 2013 roku.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu, Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Nr 6 ds. Społecznych
i został zaopiniowany pozytywnie wraz ze zgłoszonymi następującymi autopoprawkami:
- tytułu uchwały w nowym brzmieniu: „w sprawie zmiany załącznika Nr 13 do Uchwały
Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013”;
- w rozdziale 60013 załącznika – wyraz „projekt” zastąpiono wyrazem „budowa” oraz
w wyrażeniu Nr drogi DW „925” zastąpiono „927”.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała, aby takie poprawki wnieść do projektu
i przyjąć uchwałę i załącznik w ww brzmieniu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 3.
Uchwała RM Nr XXVIII/617/2013 została podjęta większością głosów.
5) - zmiany załącznika dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 roku.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu, Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Nr 6 ds. Społecznych
i został zaopiniowany pozytywnie ze zgłoszonymi autopoprawkami:
- tytułu uchwały w nowym brzmieniu: „w sprawie zmiany załącznika Nr 11 do Uchwały
Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013”;
- w załączniku, w Dziale 851 uzupełniono brakujący numer rozdziału „85114”.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała, aby takie poprawki wnieść do projektu
i przyjąć uchwałę i załącznik w ww brzmieniu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, z naniesionymi poprawkami.
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Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/618/2013 została podjęta większością głosów.
5a) - zmiany załącznika Nr 12 do Uchwały XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w
sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisje: Nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/619/2013 została podjęta większością głosów.
6) - uchylenia Uchwały Nr XXVII/603/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian
w budżecie 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 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała RM Nr XXVIII/620/2013 została podjęta większością głosów.
6a) - uchylenia Uchwały Nr XXVII/605/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021.
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 20 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/621/2013 została podjęta większością głosów.
7’) – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie. Przypomniał, że druk nr 7’
omówiła p. Skarbnik przy ustalaniu porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała RM Nr XXVIII/622/2013 została podjęta większością głosów.
8) - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
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 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/623/2013 została podjęta większością głosów.
9) - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przypomniał, że projekt został doręczony w dniu Sesji
i nie był omawiany przez Komisje.
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Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że projekt uchwały jest podsumowaniem
dotychczas podjętych uchwał dotyczących zmian w budżecie. Omówiła kwestie dotyczące
zwiększenia dochodów i wydatków, wysokości deficytu budżetowego oraz zmiany
w przedsięwzięciach – na podstawie załącznika Nr 3 do omawianego projektu uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/624/2013 została podjęta większością głosów.
10) - przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mikołów na lata
2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 5 ds. Ochrony Środowiska i został zaopiniowany pozytywnie.
Radca Prawny Ewa Mikusińska– zaproponowała, aby nanieść poprawkę w § 3, który
powinien brzmieć „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, gdyż akt taki nie podlega
publikacji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXVIII/625/2013 została podjęta jednogłośnie.
11) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Katowickiej.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 4 ds. Rozwoju Miasta 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 XXVIII/626/2013 została podjęta jednogłośnie.
11a) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie – Mokrem.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 4 ds. Rozwoju Miasta 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 XXVIII/627/2013 została podjęta jednogłośnie.
11b)-przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki
i Wigury.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/628/2013 została podjęta większością głosów.
12) - ustanowienia służebności przesyłu.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXVIII/629/2013 została podjęta jednogłośnie.
13) - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i Ośrodku dla Niepełnosprawnych
w Mikołowie – Borowej Wsi.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przypomniał, że projekt omówił Burmistrz przy
ustalaniu porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXVIII/630/2013 została podjęta jednogłośnie.
14) - zmiany Uchwały nr XXIII/526/2012 w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe
obwody do głosowania.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przypomniał, że projekt omówił Burmistrz przy
ustalaniu porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XXVIII/631/2013 została podjęta jednogłośnie.
15) - zgody na nabycie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości
zabudowanych.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXVIII/632/2013 została podjęta większością głosów.
16) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek położonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 4 ds. Rozwoju Miasta 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 XXVIII/633/2013 została podjęta jednogłośnie.
17) - zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przypomniał, że projekt nie był omawiany przez
Komisje.
Radny Michał Rupik – stwierdził, że w tekście uchwały jest wzmianka o zwiększeniu
nakładów na rozwój sieci wodociągowej i odesłanie do tabeli nr 4, która maiłaby to
uszczegółowić, a w której faktycznie są tylko kwoty. Zadał pytanie, które odcinki przewidywane
są do wymiany i modernizacji, i czy w tym planie znajduje się ulica Rolnicza i Matejki?
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Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że nie ma w planie tych ulic i na
najbliższe lata przewiduje się minimalne nakłady i minimalne koszty utrzymania sieci.
Radny Piotr Stencel – zadał pytanie, czy jest szansa na modernizację odcinka sieci przy
ul. Rybnickiej, który był już kilkakrotnie zgłaszany do wymiany?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że obecnie realizowane będą
tylko te zadania, które są zawarte we wnioskach o współfinansowanie ze środków unijnych,
a odcinek o którym mówi Radny Stencel, jeszcze nie najgorzej działa.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 Radnych; przeciw 1, wstrzymujących – 4.
Uchwała RM Nr XXVIII/634/2013 została podjęta większością głosów.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że do Rady zostało skierowane pismo
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczące zaopiniowania poselskiego projektu ustawy
w sprawie zmiany zasad prowadzenia gospodarki komunalnej m.in. przez gminy.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radni przyjęli informację do wiadomości.
Do pkt 10
Burmistrz Miasta Marek Balcer:
- przedłożył sprawozdanie z realizacji uchwał, które stanowi załącznik do protokołu,
- poinformował, że trwają wpisy do ksiązki uwag do Studium, które w niedługim czasie powinny
być przedłożone do omówienia na Komisji ds. Rozwoju.
Do pkt 11
Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska – zadała pytanie, kiedy zostanie oddana do użytku
droga ulicy Żwirki Wigury?
Burmistrz Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że nawierzchnia tej ulicy zostanie wykonana
wówczas, gdy pozwolą na to warunki pogodowe. Poinformował, że prace pod ulicą zostały już
wykonane w całości, ale potrzeba kilku dni pogody, aby dokończyć prace.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że nawierzchnia ulicy Matejki jest w tak złym
stanie, że kierowcy Gimbusa odmawiają jeżdżenia tą ulicą. Ponadto poinformował, że
mieszkańcy ul. Reja uskarżają się na uciążliwości związane z tym, że asfalt na tej drodze
położony jest powyżej posesji.
Radny Stanisław Sobek – podziękował Zakładowi Inżynierii Miejskiej, za błyskawiczne
uśnięcie zgłoszonej usterki.
Radny Piotr Stencel – poinformował, że na Komisji Nr 7 omówiono i zaopiniowano podział
środków finansowych dla mikołowskich klubów sportowych, które zostały bardzo okrojone
w stosunku do złożonych zapotrzebowań. Stwierdził, że Komisja otrzymała sygnały, że środków
finansowych dla niektórych klubów zabraknie zbyt szybko i w związku z tym zaapelował, aby
już w maju uruchomić ich drugą transzę. Ponadto poruszył kwestię wysokości opłat za wywóz
śmieci i związanym z tym problemem dla rodzin wielodzietnych. Stwierdził, że Gmina powinna
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w jakiś sposób pomóc tym rodzinom, jeżeli nie poprzez obniżenie bezpośrednio kosztów, to
może w jakiejś innej formie.
Burmistrz Marek Balcer – stwierdził, że w razie gdyby Gmina dysponowała jakimiś
dodatkowymi środkami, to wówczas zapyta Radę, czy przeznaczyć je na dofinansowanie klubów
sportowych, czy wielodzietnych rodzin. Poinformował, że rozważał możliwość jakiegoś
wsparcia rodzin wielodzietnych, ale sprawa rozbija się o trudność w ustaleniu ilości takich
rodzin w mieście. Stwierdził, że dopiero po zebraniu od mieszkańców wszystkich deklaracji,
będzie można ustalić, ile takich rodzin zamieszkuje w budownictwie jednorodzinnym. Pozostałe
dane będzie można zebrać od zarządców osiedli wielorodzinnych np. ZGL-u. Można też uzyskać
takie informacje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale nie będzie to prawdziwy obraz,
gdyż nie wszystkie rodziny wielodzietne korzystają z pomocy społecznej. Ponadto stwierdził,
że do rozważenia jest też forma wsparcia dla tych rodzin
Radny Piotr Stencel – przypomniał, że mniej więcej rok temu, na Sesji Rady mieszkanka
Mikołowa wystąpiła z propozycją, aby Gmina wzorem innych miast przystąpiła do opracowania
sposobu udzielania pomocy rodzinom wielodzietnym. Stwierdził, że Komisja Nr 7 podjęła
ostatnio ten temat i rozważane są możliwości udzielania pomocy pośrednio w formie „karty 3+”,
poprzez system ulg udzielanych np. przez MOSiR, Dom Kultury, czy też poprzez włączenie się
do akcji mikołowskich przedsiębiorców.
Burmistrz Marek Balcer – stwierdził, że forma pomocy w postaci „karty 3+” będzie mieć
wówczas sens, gdy zostanie to zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów, gdyż
z dotychczasowych praktyk innych miast wynika, że ulgi odbiły się na korzystających z nich
rodzinach w ten sposób, że fiskus obciążał ich dodatkowym podatkiem, a to jeszcze było
dodatkowym kłopotem przy rozliczeniu otrzymanych ulg. Poinformował, że nad problemem
trwają dyskusje w Ministerstwie.
Radna Urszula Wieczorek – Pajonk – poinformowała, że bardzo często zdarza się, iż na
łączniku ulicy Młyńskiej i Bandurskiego, który jest jednokierunkowy, kierowcy wjeżdżają w tę
ulicę pod prąd i stwarzają duże zagrożenie. Zaapelowała, aby oznakować odpowiednio ten
łącznik i objąć nadzorem.
Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska – zaapelowała, aby zweryfikować postanowienia
gminnego Regulaminu wypłacania stypendiów dla uczniów i studentów, gdyż jak twierdzą
zainteresowani mieszkańcy, regulamin ten uniemożliwia uzyskanie stypendium uczniom
rozpoczynającym naukę w nowej szkole np. uczniom pierwszych klas gimnazjów.
Burmistrz Marek Balcer – stwierdził, że skieruje sprawę do Komisji Rady, gdyż obecny
Regulamin jest autorstwa Radnych.
Radna Grażyna Pstraś – Gryt – zaproponowała, aby upublicznić sposób przeprowadzenia
kalkulacji cen za odbiór śmieci, tak aby było wiadomo skąd się wzięły te stawki 12 i 16 zł, gdyż
mieszkańcy twierdzą, ze inne gminy wyliczyły niższe opłaty. Ponadto poinformowała, że
nawierzchnie dróg Sadowej i Paprotek są w tak fatalnym stanie, iż w niektórych miejscach nie
można nawet nimi przejechać.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że postara się przygotować
i przekazać do Biura Rady materiały dotyczące kalkulacji cen za śmieci. Odnośnie
wymienionych dróg, poinformował, że kończy się postępowanie z powodu odwołania
wykonawcy, w najbliższym czasie powinien być ogłoszony przetarg na wyłonienie nowego
wykonawcy i za 2 do 3 miesięcy, stan tych dróg powinien się polepszyć.
Radny Jan Wycisło – poinformował, że również droga ul. Staropodleskiej jest w fatalnym
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stanie z powodu prowadzonych tam prac budowy kanalizacji.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – stwierdził, że w tej sprawie trwają rozmowy
z wykonawcą budowy oraz ze Starostwem, gdyż na odtworzone drogi jest pięcioletni okres
gwarancji.
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. 18 50
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)

(Tadeusz Socha)
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