PROTOKÓŁ NR XXX/30/2013
z Sesji Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się dnia 25 kwietnia 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 protokołu z Sesji Nr XXIX/2013.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący: oświata – szkoły i przedszkola.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2013 (druk nr 1);
- korekty metryczki w Uchwale Nr XXIX/652/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 marca
2013 r. (druk nr 2);
- korekty załącznika przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku, stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXIX/648/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie na 2013 rok (druk 3);
- korekty załącznika przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku, stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXIX/652/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie
zmian w budżecie na 2013 rok (druk 3a);
- zmian w budżecie na 2013 rok (druki od nr 4 – 4h);
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(druk nr 5);
- dopłat do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mikołów, które obowiązują
w okresie 13.06.2012 – 12.06.2013 r. (druk nr 6);
- dopłat do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mikołów, które
obowiązują w okresie 13.06.2013 – 12.06.2014 r. (druk nr 6a);
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kamionka, Reta, Reta Śmiłowicka
(druki od nr 7– 7b);
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Mokierskiej (druki
od nr 8 – 8a);
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Krakowskiej (druki
od nr 9 – 9b);
- częściowej zmiany Uchwały Nr XXIX/656/2013 z dnia 26 marca 2013 roku (druk nr 10);
- likwidacji Fundacji pn. „Fundacja Mikołowska” i wyznaczeniu likwidatora (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 i przywitał Radnych
oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie.
Do pkt 2
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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
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił porządek obrad.
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer – zaproponował, aby do porządku obrad
wprowadzić zmiany, które przedstawiła i omówiła Główna Księgowa Urzędu Miasta Danuta
Jasińska – Gdaniec:
wnieść do porządku obrad projekty uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 123.500,- zł, na zabezpieczenie środków na wydatki
bieżące w szkołach podstawowych i przyjąć drugą wersję druku zawierającego rozbicie kwoty
na 50.000,- i 75.500,- druk oznaczyć nr 4i;
- zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 226.500,- zł, na zabezpieczenie środków na wydatki
bieżące w gimnazjach – druk oznaczyć nr 4j;
- zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 70.000,- zł, na zabezpieczenie środków na selektywną
zbiórkę odpadów – druk oznaczyć nr 4k;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025– druk oznaczyć nr 4l;.
ponadto
- w projekcie uchwały oznaczonym numerem 1, w § 2 wykreślić ostatnią część zdania
„w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013”.
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do pkt 4
Do przedstawionego Protokołu Nr XXIX/29/2013 nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww Protokołu.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Protokół Nr XXIX/29/2013 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 5
Radna Anna Kubik – złożyła interpelację dotyczącą utwardzenia drogi prowadzącej do posesji
przy ul. Bielskiej 7k.
Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska – złożyła interpelacje dotyczące:
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- powodów zdjęcia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa ul.
Wodnej i ul. Nowy Świat”,
- ostatecznego kosztu postawienia na Rynku pomnika św. Wojciecha.
Radna Danuta Ratka – złożyła interpelację dotyczącą poprawy stanu nawierzchni dróg
na ulicach: Jasnej, Zielonej, Brzozowej oraz obniżenie wysokości drogi przy ul. Brzozowej.
Interpelacje stanowią załączniki do protokołu.
Do pkt 6
Burmistrz Marek Balcer – odczytał odpowiedź na interpelację z ostatniej sesji Radnej Grażyny
Pstraś – Gryt i Stanisława Michalskiego (stanowi załącznik do protokołu), oraz odniósł się do
interpelacji;
- Radnej A. Kubik – poinformował, że sprawa zostanie rozpatrzona, ale budowa drogi w tym
miejscu zapewne nie będzie prosta, gdyż nie jest to zbiorowa potrzeba mieszkańców,
a indywidualna sprawa. Trzeba też sprawdzić czy jest to droga gminna;
- Radnej K. Syryjczyk – Słomskiej, odnośnie budowy ul. Wodnej – stwierdził, że środki były
zabezpieczone, ale nie ma jeszcze gotowego projektu i pozwolenia na budowę, więc w obecnej
sytuacji nie byłoby racjonalne zamrażanie takiej kwoty, gdy są inne niezbędne wydatki np. na
podwyżki dla pracowników administracji i pomocy mikołowskich szkół i przedszkoli, którzy
mieli bardzo niskie pensje, nie podnoszone od wielu lat;
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że do tematu zadania przebudowa
ulic Wodnej i Nowy Świat powróci się gdy będzie gotowy projekt, oraz że w budżecie
wielokrotnie praktykowało się przesuwanie środków między zadaniami, a w rezultacie wracały
one na konkretne zadania. Ponadto odniósł się do interpelacji Radnej D. Ratka i poinformował,
że problem stanu drogi ulicy Jasnej jest znany, natomiast w chwili obecnej nie jest w stanie
ustosunkować się do poruszanych w interpelacji problemów.
Burmistrz Marek Balcer – odniósł się do interpelacji Radnej K. Syryjczyk – Słomskiej,
dotyczącej kosztów pomnika św. Wojciecha i poinformował, że w przybliżeniu wydatkowano
około 50 tys. na wykonanie projektu artystycznego, również około 50 tys. na odlew pomnika
z brązu, w granicach 80 – 90 tys. na roboty związane z posadowieniem pomnika, bez
zagospodarowania terenu przyległego. Dokładne koszty zostaną podane w pisemnej odpowiedzi
na interpelację.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że materiały dotyczące realizacji zadań
oświatowych wpłynęły do Biura Rady 18.04.br. i otrzymali je wszyscy Radni oraz Komisja Nr 6
ds. Społecznych. Zaproponował, omówienie sprawozdania i ewentualne zadawanie pytań do
tematu.
Przewodnicząca Komisji Nr 6 Katarzyna Syryjczyk – Słomska – poinformowała, że temat
był omówiony szczegółowo przez Komisję i podsumowując:
- podziękowała Burmistrzowi za podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych,
- stwierdziła, że cieszy to iż wielu uczniów przystępuje do konkursów przedmiotowych,
osiągając dobre wyniki,
- wysokie wyniki egzaminów,
- doprowadzono do przyjęcia prawie wszystkich chętnych dzieci do przedszkoli,
- wyraziła nadzieję, że nowe przedszkole w Mokrem będzie szybko oddane do użytku, i zadała
pytanie na kiedy planowany jest ten termin?
- wyraziła ubolewanie, że Przedszkole Nr 11 nie doczekało się modernizacji,
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- stwierdziła, że nadal niska subwencja oświatowa nie pozwala na właściwe finansowanie
placówek,
- podziękowała uczniom za udział w konkursie plastycznym dot. sprzątania po psach,
nauczycielom i dyrektorom szkół za przygotowanie i zmobilizowanie uczniów do wzięcia
udziału w konkursie,
- zadała pytanie ilu 6-latków zostało zgłoszonych do szkoły i jaka jest obecna sytuacja z tym
związana?
Burmistrz Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, że budowa przedszkola w Mokrem przebiega
w miarę prawidłowo, choć są pewne problemy z dotrzymaniem terminów, który ostatecznie
zaplanowany jest na wrzesień br. Poinformował, że trzeba będzie jeszcze zorganizować przetarg
na wyposażenie i że jest to przedszkole profilowane pod kątem ekologii, dzięki czemu
pozyskano środki unijne, ale też trzeba spełnić pewne wymogi, m.in. wyposażenie musi być
specjalistyczne. Poinformował ponadto, że stare przedszkole w Mokrem na razie będzie nadal
funkcjonować, a decyzja o jego losach zostanie podjęta w późniejszym terminie. Odnośnie
modernizacji Przedszkola Nr 11 stwierdził, że w zasadzie obiekt ten kwalifikuje się do
całkowitego wyburzenia, gdyż jego konstrukcja jest taka, że nie nadaje się do remontu,
chociażby ze względu na to, że jest tam wiele elementów azbestowych i dlatego
przeprowadzenie remontu jest mało realne.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że w budynku Przedszkola Nr 11 do
wymiany są okna, dach i prawie wszystkie elementy, które są zbudowane z różnych materiałów,
podobnie jak sama konstrukcja, która częściowo jest drewniana a częściowo metalowa.
Stwierdził, że w takiej sytuacji nie ma sensu przystępować do modernizacji, a jedynie na razie
trzeba przeprowadzić bieżące remonty, które będą wykonane w okresie wakacji, i
systematycznie wykonywane przez okres od 2 – 5 lat, gdyż jak oszacowano w tym czasie
zakończy się żywotność tego budynku. Ponadto poinformował, że aktualnie przeprowadzane są
remonty m.in. w przedszkolach przy: Żwirki i Wigury, Słowackiego, Grażyńskiego i Janasa.
Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Elżbieta Muszyńska – udzieliła odpowiedzi odnośnie
6-latków, i poinformowała, że nie było dużo zgłoszonych dzieci, tyko pojedyncze osoby
w każdej ze szkół i jedynie w SP Nr 3 będzie utworzony oddział. Stwierdził, że problemem
powstanie w chwili, gdy do szkoły pójdą razem 2 roczniki i wówczas prawdopodobnie trzeba
będzie wprowadzić w szkołach dwuzmianowość.
Radny Krzysztof Żur – przypomniał, że przy szkole w Borowej Wsi trzeba pilnie zamontować
piłkochwyty.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że rozważają taką możliwość
i zapewnił, że kiedy tylko zostaną poczynione jakieś ustalenia to skontaktują się z Radnym
Krzysztofem Żurem oraz Radą Sołecką w celu skonsultowania tematu.
Radna Anna Kubik – poruszyła temat dotacji, które Minister Szumilas obiecała udzielić
gminom na przedszkola. Zadała pytanie skierowane do Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli
Elżbiety Muszyńskiej, czy z tego właśnie dofinansowania się wycofano?
Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Elżbieta Muszyńska – udzieliła odpowiedzi
twierdzącej. Poinformowała, że obiecane dofinansowanie zostało przełożone na przyszły rok.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował,
w przedszkolu opłaty są zróżnicowane i różne w każdym mieście.
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Radna Anna Kubik – stwierdziła, że mimo wszystko mikołowska oświata ma się bardzo
dobrze. Wyraziła opinię, iż na szczególne uznanie zasługuje Gimnazjum Nr 1, które ma ogromną
ilość laureatów. Podziękowała nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół za ich pracę.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że na sali sesyjnej obecnych jest ponad 20
dyrektorów mikołowskich szkół placówek i są to osoby, które zostały obdarzone jakimś
zaufaniem, a tymczasem Burmistrz „zabrał im pieniądze”, którymi dotychczas dysponowali co
doprowadziło to do absurdalnej sytuacji, iż na każdą potrzebę pracowników muszą odpowiadać,
iż nie ma na to wystarczających środków finansowych. Zaproponował, aby przeprowadzić wśród
dyrektorów oświatowych placówek anonimową ankietę na temat ostatnich działań. Wyraził
opinię, że gdyby nie trudna sytuacja na rynku pracy to wielu dyrektorów zrezygnowałoby
z pełnienia tej funkcji. Jego zdaniem nie powinno dochodzić do takich sytuacji, gdzie dyrektor
nie ma środków finansowych na nic i o wszystko musi się prosić. Wyjaśnił, że sanepid także
zmusza do podjęcia pewnych konkretnych działań, na które dyrektorzy nie mają środków.
Stwierdził, że pomysł centralizacji zakupów jest śmieszny że jest to złe rozwiązanie.
Zaapelował o obdarzenie dyrektorów większym zaufaniem. Odniósł się do wyszczególnionych
w sprawozdaniu remontach szkół i przedszkoli, które tak naprawdę są kroplą w morzu potrzeb.
Poinformował, że wg jego wiedzy, na samo zabezpieczenie spraw związanych z nakazami
sanepidowskimi potrzebne są nakłady kilku milionów złotych. Wyraził opinię, iż należy się
zastanowić jak ten problem rozwiązać oraz jak pomóc dyrektorom, aby mogli normalnie
funkcjonować.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – zaproponował, aby w dniu jutrzejszym Radny
Krzysztof Jakubiec oraz dyrektorzy, którzy zgłosili tego typu potrzeby, przedstawili je
w Urzędzie Miasta. Ponadto poprosił, aby niezwłocznie złożone zostały decyzje sanepidowskie,
które jeszcze nie zostały zgłoszone do organu prowadzącego. Stwierdził, że skoro sprawa
dotyczy kilku milionów złotych i jest zagrożone bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to trzeba
zacząć działać. Wyjaśnił, że według jego rozeznania sytuacja nie do końca tak wygląda, chyba
że nie ma pełnej wiedzy w tym temacie. Przyznał, że zaskoczyła go wypowiedź Radnego
Krzysztofa Jakubca, ponieważ na co dzień nie ma tego typu zgłoszeń. Poruszył temat
przeprowadzonych termomodernizacji i stwierdził, iż nie można doprowadzić do takiej sytuacji,
że w jednej szkole jest wyremontowane wszystko a w drugiej nic. Zwrócił się z prośbą do
Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli o zebranie jeszcze raz potrzeb wszystkich szkół
i przedszkoli, a w pierwszej kolejności nowych decyzji sanepidowskich, które nie dotarły
jeszcze do Urzędu Miasta. Zapewnił, że na następnej Sesji Rady Miejskiej przekaże informacje
jakiego rzędu będą potrzebne środki na zaspokojenie tych wydatki.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – podziękował dyrektorom za udział w sesji, uczestnikom
za dyskusję i omówienie tematu.
Do pkt 8
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił na kolejnych drukach projekty uchwał
(stanowią załączniki do protokołu) w sprawie:
1) – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2013.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie, z poprawką polegającą na
wykreśleniu w § 2 części zdania „w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku
2013”. Poinformował też, że do projektu załączona jest informacja Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wszczęciu postępowania nadzorczego nad uchwałą Nr XXIX/651/2013 Rady
Miejskiej Mikołowa.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 17 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXX/662/2013 została podjęta większością głosów.
2) - korekty metryczki w Uchwale Nr XXIX/652/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
26 marca 2013 r.
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 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXX/663/2013 została podjęta większością głosów.
3) - korekty załącznika przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XXIX/648/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 marca 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 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 3.
Uchwała Nr XXX/664/2013 została podjęta większością głosów.
3a) - korekty załącznika przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XXIX/652/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 marca 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 17 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 3.
Uchwała Nr XXX/665/2013 została podjęta większością głosów.
4) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
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 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/666/2013 została podjęta jednogłośnie.
4a) - zmian w budżecie na 2013 rok.
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Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
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 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/667/2013 została podjęta jednogłośnie.
4b) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
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 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/668/2013 została podjęta jednogłośnie.
4c) - 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 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/669/2013 została podjęta jednogłośnie.
4d) - 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 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/670/2013 została podjęta jednogłośnie.
4e) - 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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/671/2013 została podjęta jednogłośnie.
4f) - zmian w budżecie na 2013 rok.
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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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/672/2013 została podjęta jednogłośnie.
4g) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisje: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 5 ds. Ochrony Środowiska i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/673/2013 została podjęta jednogłośnie.
4h) - 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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/674/2013 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – ogłosił 15-to minutową przerwę, po której wznowił
obrady. Przystąpiono do kontynuacji podejmowania uchwał.
4i) - 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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/675/2013 została podjęta jednogłośnie.
4j) - 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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/676/2013 została podjęta jednogłośnie.
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4k) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/677/2013 została podjęta jednogłośnie.
4l) - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXX/678/2013 została podjęta większością głosów.
5) - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
Radny Dariusz Gaschi – wystąpił z wnioskiem formalnym, aby odstąpić o podejmowania tej
uchwały, gdyż Komisje również nie zajęły stanowiska w tej sprawie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku. .
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
6) - dopłat do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mikołów, które
obowiązują w okresie 13.06.2012 – 12.06.2013 r.
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 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/679/2013 została podjęta jednogłośnie.
6a) - dopłat do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Mikołów, które obowiązują w okresie 13.06.2013 – 12.06.2014 r.
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 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/680/2013 została podjęta jednogłośnie.
7) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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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 Nr XXX/681/2013 została podjęta większością głosów.
7a) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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 Nr XXX/682/2013 została podjęta jednogłośnie.
7b) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXX/683/2013 została podjęta większością głosów.
8) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej.
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 Nr XXX/684/2013 została podjęta jednogłośnie.
8a) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Mokierskiej.
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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/685/2013 została podjęta jednogłośnie.
9) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami:
Krakowską i Sądową.
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.
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Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/686/2013 została podjęta jednogłośnie.
9a) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami:
Krakowską i Sądową.
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 Nr XXX/687/2013 została podjęta jednogłośnie.
9b) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy
Krakowskiej.
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 Nr XXX/688/2013 została podjęta jednogłośnie.
10) - częściowej zmiany Uchwały Nr XXIX/656/2013 z dnia 26 marca 2013 roku.
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 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXX/689/2013 została podjęta większością głosów.
11) - likwidacji Fundacji pn. „Fundacja Mikołowska” i wyznaczeniu likwidatora.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że projekt uchwały był omówiony
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, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXX/690/2013 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha –
1) - przedstawił ponownie pismo p. Ewy Kamińskiej dotyczące prośby o zgodę na
wykorzystanie herbu Mikołowa do celów komercyjnych, wraz z pismem uzupełniającym,
zgodnie z propozycją z ostatniej Sesji, aby wyjaśnić na jakich upominkach herb miałby być
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umieszczany. Poinformował, że do pism załączona jest pozytywna opinia Komisji Nr 7 ds.
Kultury, Sportu, Informacji i Promocji.
Pisma stanowią załączniki do protokołu.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – zaproponował, aby powyższą prośbę zaopiniować
pozytywnie i wyrazić zgodę na wykorzystanie herbu miasta Mikołowa przez p. Ewę Kamińską.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww propozycji.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.
2) – poinformował, że z końcem miesiąca upływa termin składania oświadczeń majątkowych
radnych. Zaapelował, aby ci radni, którzy nie złożyli jeszcze oświadczeń, dopełnili tego
obowiązku.
Do pkt 10
Burmistrz Mikołowa Marek Balcer –
1) przedłożył sprawozdanie z realizacji uchwał, które stanowi załącznik do protokołu;
2) podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia
pomnika św. Wojciecha, jak również tym którzy przyczynili się do powstania pomnika. Wręczył
radnym pamiątkowe miniaturowe odlewy pomnika;
3) poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się szereg imprez kulturalnych i sportowych
m.in. zjazd i rajd starych samochodów, Mikołowskie Dni Muzyki, i zaprosił wszystkich
do uczestnictwa w tych imprezach.
Do pkt 11
Radna Anna Kubik – zwróciła się z prośbą o zlikwidowanie pozimowych wyrw i dziur na
mikołowskich drogach. Poinformowała m.in. o dziurach w drodze przy ul. Skłodowskiej u styku
z Al. Bielską, pękniętej drodze przy ul. Słonecznej obok piekarni Pana Stanisława Klosa,
konieczności naprawy skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Orzechowej oraz o dużej wyrwie
w rejonie skrzyżowania ul. Orzechowej i ul. Długiej. Wyraziła opinię, iż dziur jest znacznie
mniej niż w latach ubiegłych oraz ponowiła swój wniosek, aby ograniczyć sypanie solą na
uliczkach dojazdowych oraz pomiędzy blokami.
Radny Piotr Stencel – poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Komisja RM Nr 7
ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji przeprowadziła wizytację siedziby Mikołowskiego
Impresariatu Kultury. Pochwalił pracę MIK-u, poruszył temat tegorocznego programu
Mikołowskich Dni Muzyki a także poinformował o opracowywaniu strony internetowej, na
której zobaczyć będzie można wszystkie obrazy, jakie powstały w ramach Impresji
Mikołowskich.
Radny Dariusz Gaschi – w imieniu strażaków zaprosił na mszę świętą, która odbędzie się
4 maja o godzinie 1500 w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Wojciecha. Ponadto poruszył
temat firm wykonujących zadanie budowy kanalizacji i zwrócił się z prośbą, aby place budowy
po zakończeniu prac pozostawiane były w należytym stanie. Poinformował o problemie
z drenażem w Śmiłowicach przy ul. Gliwickiej, wyjaśnił, że mieszkańcy kontaktowali się z
firmą i zgłaszali zaistniały problem, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu, a mieszkańcy nie
byli właściwie traktowani. Poinformował, iż Spółka Wodna związana jest z tym tematem, w
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związku z tym, zwrócił się z prośbą o zbadanie przedmiotowej sprawy oraz doprowadzenie do
odtworzenia tego drenażu, ponieważ po opadach deszczu mieszkańcy będą zwracać się z tym
problemem do radnych i Urzędu Miasta. Wspomniał też, że na poprzednim posiedzeniu Komisja
RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej dokonała przeglądu gminnych dróg po okresie zimowym.
Stwierdził, że drogi w sołectwach są w bardzo złym stanie, dlatego należy opracować jakiś
program naprawy dróg i przeznaczyć na to zadanie większe środki finansowe.
Radny Krzysztof Żur – zadał pytanie skierowane do Zastępcy Burmistrza Adama
Putkowskiego, na jakim etapie jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Borowej Wsi
przy ul. Równoległej i ul. Dąbrowej oraz na łączniku pomiędzy ul. Buczka a ul. Czarneckiego?
Radna Grażyna Pstraś-Gryt – powróciła do tematu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które nie zostały uchwalone na dzisiejszym posiedzeniu
Rady Miejskiej. Poinformowała, że w tekście, który tłumaczy konieczność wprowadzenia
podwyżek znalazła informację, iż Spółka Inżynierii Miejskiej przewiduje w roku 2013 i 2014
poniesienie wysokich nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe oraz modernizację
i odbudowę istniejących środków trwałych. W związku z tym, że nowe taryfy prawdopodobnie
i tak zaczną funkcjonować poprosiła, aby wyjaśnić mieszkańcom w jakich obszarach mogą
spodziewać się poprawy.
Radny Stanisław Michalski – zwrócił się z prośbą, aby zobligować inspektorów nadzorujących
budowę kanalizacji, aby odbierali telefony od mieszkańców zgłaszających uwagi.
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – poruszyła temat chodników, które są zanieczyszczone
przez psie odchody. Zadała pytanie, czy Straż Miejska reaguje na tego typu wykroczenia,
i zasugerowała, aby dla przykładu ukarać kilka osób mandatem za nie sprzątanie po swoim
zwierzęciu.
Radny Jan Wycisło – zgłosił, że przy opuszczonym domu obok DK44 powstało dzikie
wysypisko śmieci na wielką skalę.
Sołtys Bujakowa Antoni Pucher – poinformował, że zabiera głos w imieniu swoim oraz
radnych z Bujakowa i zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu kanalizacji oraz usunięcie
zaistniałych usterek. Ponadto poruszył temat warunków podłączenia do kanalizacji i wyraził
obawę, iż wielu mieszkańców nie będzie chciało podłączyć się do kanalizacji. Zadał pytanie,
do kogo należeć będzie odcinek kanalizacji od budynku do studzienki kanalizacyjnej?
Przewodniczący Rady Dzielnicy Kamionka Marek Jarczyk – zwrócił się z prośbą o zajęcie
się zabytkową kapliczką na Kamionce, której dach w chwili obecnej jest tylko doraźnie
zabezpieczony.
Radny Sylwester Czarnota – zwrócił się z prośbą o wymianę piasku w piaskownicach na
miejskich placach zabaw oraz ich wyremontowanie.
Sołtys Sołectwa Mokre Ewa Chmielorz – zwróciła się z prośbą o zainteresowanie się parkiem
w Mokrem, głównie w kwestii remontu alejek i poinformowała, że sołectwo we własnym
zakresie wyremontował już ławki. Podziękowała pracownikom Urzędu Miasta oraz ZUK-u za
to, że przychylnym okiem patrzą na mokierski park, i wyraziła nadzieję, że Burmistrz Mikołowa
również przychylnym okiem spojrzy na ten piękny, spokojny, zabytkowy zakątek.
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Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – stwierdził, iż wszystkie zgłoszone uwagi i postulaty
są bardzo ważne i dołoży się wszelkiej staranności, aby je jak najszybciej zrealizować.
Poinformował m.in. o tym, że:
- dziury w drogach, które zgłosiła Radna Anna Kubik zostanie zasypana i wyjaśnił, że jest
opracowany harmonogram, zgodnie z którym wszystkie dziury są stopniowo łatane;
- w Bujakowie pracowały trzy firmy budujące kanalizację – trzech konsorcjantów, jeden
zbankrutował i jest w upadłości likwidacyjnej, drugi jest w upadłości układowej, trzeci działa,
ale poza Bujakowem prowadzi prace także na terenie Borowej Wsi. Inna firma, która buduje
kanalizację w Borowej Wsi również działała w konsorcjum i ta druga firma także upadła i jest
przeznaczona do likwidacji. W związku z tym, iż do wszystkich tych problemów dołączyły także
sprawy formalne, budowa kanalizacji na terenie Bujakowa i Borowej Wsi przedłuża się w
czasie. Wyjaśnił, że jedna z firm, która jest w upadłości, reprezentowana jest przez syndyka pod
nadzorem sędziego komisarza, drugą reprezentuje zarząd pod nadzorcą sądowym. Konsorcjanci
rozwiązali umowy, a ZIM musiał im wstrzymać wszelkie możliwe płatności, pomijając kary za
niedotrzymane terminy itd., ponieważ zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, jeżeli konsorcjanci
się rozejdą i nie określą komu zamawiający jest winny pieniądze, nie mogą w sądzie dochodzić
roszczeń. Sprawa ciągnie się od jesieni aż do teraz, i w tym tygodniu udało się w końcu po
6 miesiącach negocjacji ustalić pewne kwestie i podpisać ugody. Firma, która ciągle jest na
placu budowy otrzyma część środków, dzięki czemu będzie mogła ruszyć z pracą i dokonać
niezbędnych poprawek w Bujakowie oraz zakończyć roboty w Borowej Wsi. Poinformował, że
w Borowej Wsi termin zakończenia budowy kanalizacji po prawej stronie jadąc w kierunku
Gliwic, przewidziany jest na przełom maja i czerwca, a po lewej na przełom czerwca i lipca;
- zmobilizuje inspektorów nadzorujących budowę kanalizacji do odbierania telefonów od
mieszkańców, i zobowiązał się do sprawdzenia z czego wynikły tego typu problemy. Wyraził
nadzieję, że sytuacja ta ulegnie poprawie;
- władze miasta mają na uwadze opuszczony budynek przy DK 44 i dołoży się starań,
aby wygospodarować jakieś środki finansowe na likwidację tego dzikiego wysypiska śmieci;
- w niedługim czasie powinien odbyć się przegląd gwarancyjny kanalizacji;
- piasek w piaskownicach będzie standardowo wymieniany;
- władze miasta pamiętają o konieczności remontu zabytkowej kapliczki w Kamionce;
- wyraził nadzieję, że uda się w najbliższym czasie wyremontować alejki w parku w Mokrem;
- nakłady inwestycyjne to 100 mln, które są jeszcze do wprowadzenia: Centrum, Borowa Wieś,
zadanie budowy przepompowni na Kątach, tłoczenia w Bujakowie, przebudowa zapadliska po
przewiertach, oraz trzy przewierty w centrum miasta. Trzeba będzie też zamknąć połowę
wiaduktu w obrębie ulic: Wyzwolenia, Miarki, Prusa;
- odnośnie obowiązku przyłączania się domostw do nowej kanalizacji – stwierdził, że kończy się
realizacja zadania, które miało kosztować 500 mln złotych, ale dzięki oszczędnościom
przetargowym będzie kosztować około 400 mln złotych, z tego wkład własny jest na poziomie
około 80 mln złotych, na który kredyt wzięła spółka ZIM a poręczycielem jest gmina Mikołów.
Wyjaśnił, że jeżeli miasto miałoby na własny koszt podłączyć do kanalizacji 5 tys. domów,
a każdy dom oddalony jest średnio o 20 metrów od granicy działki, to mnożąc te metry razy
5 tys. to daje to około 100 tys. metrów czyli 100 kilometrów. Jeżeli dotychczas wybudowano
200 kilometrów za 400 milionów złotych, to zakładając, że do przyłączy potrzebne będą
mniejsze rury, koszt tej inwestycji wyniósłby następne 100-150 mln złotych, a całą tą kwotę
musiałoby wyłożyć gmina, ponieważ Unia Europejska nie dofinansowuje tego typu
przedsięwzięć.
W związku z powyższym wkład miasta nie wyniósłby 80 mln
złotych, a 180 mln złotych lub więcej, Gmina Mikołów tak dużych środków finansowych nie
posiada, poza tym ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie za bardzo
dopuszcza taką możliwość.
Sołtys Bujakowa Antoni Pucher – zadał pytanie, kto będzie właścicielem tego kawałka
kanalizacji, który będzie wybudowany przez mieszkańca?
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Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że właścicielem będzie ten kto
przyłącze wykona, czyli mieszkaniec.
Radny Krzysztof Jakubiec – poruszył temat ekipy remontującej drogi i zadał pytanie, czy po
reorganizacji zostanie utrzymana brygada działająca przy ZUK-u?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi twierdzącej.
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. 19 00
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)

(Tadeusz Socha)
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