PROTOKÓŁ NR XXXII/32/2013
z Sesji Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się dnia 25 czerwca 2013 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 XXXI/2013.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje.
7. Przedstawienie:
- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie
mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów
i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2012 rok oraz opinii komisji stałych Rady.
7a. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury (druk nr 1);
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta Mikołowa za 2012 rok (druk 1a).
8. Przedstawienie:
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
8a. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu
wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2012 rok (druk nr 2).
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2013 rok (druk nr 3);
- zmiany załącznika Nr 9 do uchwały Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 (druk nr 4);
- zmian w budżecie na 2013 rok (druki od nr 5 – 5g);
- zmiany załącznika Nr 11 do uchwały Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 (druk nr 5h);
- zmiany załącznika Nr 13 do uchwały Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 (druk nr 5i);
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025 (druk nr 6);
- udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Mikołowskiego (druk nr 7);
- wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (druk nr 8);
- ustanowienia służebności przesyłu (druk nr 9);
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości (druki od nr 10 – 10 b);
- likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych z siedzibą
w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą
Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 (druk nr 11);
- przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie
(druk nr 11a);
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.
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Do pkt 1
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – otworzył posiedzenie, 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
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił porządek obrad.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował zmiany w porządku obrad, które
przedstawiła Skarbnik Miasta Barbara Gajda:
wnieść do porządku obrad projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 17.611,27 zł, środki przeznaczone na
realizację zadania NASA - etap II – druk oznaczyć nr 5j;
- zmiany załącznika Nr 9 do uchwały Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013, zmiany dotyczą: zmniejszenia kwoty
zadania przebudowa ulicy i łącznika dla ulic Paprotek, Świerkowa, Plebiscytowa i Bzów,
i utworzenia zadań: budowa chodnika przy ul. Stara Droga i przebudowa ulicy
Starokościelnej – przyjąć druk 185’/2013 – druk oznaczyć nr 5k;
- w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 300.000,- zł, środki przeznaczone na
realizację zadania budowy ciągu pieszo-jezdnego od ul. Różanej do D.H. Auchan – druk
oznaczyć nr 5l;
- w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 122.500,- zł, z przeznaczeniem środków
pochodzących z dotacji na rozruch Przedszkola Nr 10 – druk oznaczyć nr 5ł;
- w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 6.600,- zł, jako przeniesienie środków
sołeckich na wniosek dysponentów – druk oznaczyć nr 5m;
- w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, na kwotę 76.579,- zł – przeniesienie środków na
realizację części projektu pn. „Partnerstwo na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych
w Gminie Mikołów” – druk oznaczyć nr 5n;
- w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w Mikołowie – z przeznaczeniem środków na zakupy umundurowania i wyposażenia na
bieżące utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP Kamionka 6 tys., OSP Mokre 9
tys. I OSP Paniowy 6 tys. – druk oznaczyć nr 7a;
wymienić projekt oznaczony nr 11 na 11’.
omówiła projekt oznaczony nr 6 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 – 2025 - poinformowała o zmianach w planowanych dochodach i wydatkach
w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków
europejskich oraz innych wydatków, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do projektu.
Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, przeciw 1, wstrzymujących – 1.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia.
Do przedstawionego protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww protokołu.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Protokół Nr XXXI/31/2013 został przyjęty większością głosów.
Do pkt 5
Radny Stanisław Michalski – złożył interpelacje dotyczące:
- pozbawienia dostępu do wody mieszkańców posesji ul. Hutnicza 2,
- zasad zwrotu kosztów poniesionych wydatków na zamontowanie kolektorów słonecznych
i zmianę ogrzewania na piec ekologiczny.
Radny Dariusz Gaschi – złożył interpelacje dotyczące:
- prawidłowego dostarczania wody do domostw przy ul. Podgórnej,
- usuwania usterek i zakłóceń przepływu wód opadowych powstałych po pracach
kanalizacyjnych przy ul. Elsnera.
Radny Michał Rupik – złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań w celu wprowadzenia
zakazu poruszania się samochodów ciężarowych drogą ulicy Sosnowej oraz wprowadzenia
zakazu postoju na całej długości tej ulicy.
Kserokopie interpelacji stanowią załączniki do protokołu.
Do pkt 6
Burmistrz Marek Balcer – zadał pytanie, czy odczytać odpowiedzi na interpelacje
z poprzedniej Sesji i odczytał odpowiedź na interpelację Radnej Urszuli Wieczorek – Pajonk,
i poinformował, że ze Starostwa Powiatowego odpowiedź jeszcze nie wpłynęła.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – odniósł się krótko do powyższych interpelacji
odnośnie:
- ul. Sosnowej poinformował, że kilkakrotnie zwracano się już do Zarządu Dróg
Wojewódzkich i nie uzyskano zgody na ograniczenie wjazdu tonażu pojazdów. Odnośnie
zakazu parkowania, problem będzie niebawem rozwiązany, gdyż planowane jest urządzenie
doraźnego parkingu po prawej stronnie ul. Sosnowej, natomiast odnośnie bezpieczeństwa
pieszych – planowana jest budowa drogi wzdłuż ogrodzenia Ogrodu począwszy
od ul. Zamkowej aż wejścia do Centrum Edukacji na Sośniej Górze, łącznie z przejściem dla
pieszych, którą to drogą będą poruszać się piesi i rowerzyści;
- dostarczenia wody do ul. Podgórnej, poinformował, że ZIM podjął działania w tej sprawie,
oraz że podobne problemy były przy ul. Nowy Świat, Miodowej, 15 Grudnia i udało się to
zniwelować poprzez podłączenie do sieci wodociągu, który idzie w kierunku Rybnika.
Stwierdził, że w Mokrem ten problem do września powinien być rozwiązany, poprzez
przepięcie z wodociągu od strony Łazisk, na co jest już gotowy projekt i pozwolenie
na budowę;
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- usterek przy ul. Elsnera, problem powstał z powodu zasypanych rowów, które będą
udrożnione, przy czym nie wiadomo kto się przyczynił do zasypania tych rowów, ZIM,
czy też mieszkańcy;
- zwrotu kosztów za nakłady na wymianę pieca i zainstalowanie kolektorów słonecznych,
poinformował, że po spełnieniu określonych warunków można ubiegać się o te dwa
dofinansowania jednocześnie – szczegóły będą w pisemnej odpowiedzi;
- ul. Hutniczej, stwierdził, że nie ma wiedzy na ten temat i odpowiedź będzie na piśmie.
Radny Dariusz Gaschi – zaproponował, aby mimo wszystko przy ul. Podgórnej sprawdzić
sieć wycinkowo, gdyż rury mogą być zwężone, a wówczas przepięcie może być nieskuteczne.
Do pkt 7
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zaproponował, aby Skarbnik Miasta B. Gajda
przedstawiła: sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz roczne sprawozdania finansowe Gminy
Mikołów i roczne sprawozdania finansowe samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – przedstawiła ww sprawozdania i poinformowała,
iż były one omówione przez wszystkie stałe Komisje Rady, w tym Komisję Rewizyjną
i zostały zaopiniowane pozytywne. Ponadto odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej dot. złożonego przez Burmistrza Miasta sprawozdania z przebiegu
wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów.
Sprawozdania oraz Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załączniki
do protokołu.
Przewodniczący komisji stałych – przedstawili opinie dotyczące wykonania budżetu miasta
Mikołowa za 2012.
Opinie stanowią załączniki do protokołu.
Do pkt 7a
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – z uwagi na brak głosów dyskusji, przedstawił
projekty uchwał na drukach:
1) - w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury
w Mikołowie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXXII/733/2013 została podjęta większością głosów.
1a) - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2012 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXXII/734/2013 została podjęta większością głosów.
Do pkt 8

4

Przewodniczący Komisji Nr 8 Rewizyjnej Michał Rupik – odczytał wniosek Komisji
o udzielenie Burmistrzowi Mikołowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta
za 2012 rok.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Mikołowa o udzielenie Burmistrzowi Mikołowa absolutorium za 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radny Stanisław Michalski – poinformował, że do działalności Burmistrza ma następujące
uwagi:
- nie wykonano wniosków w sprawie poprawy bezpieczeństwa, budowy ogrodzenia i remontu
przy Szkole w Bujakowie,
- nie zagospodarowano środków w wys. 50 tys. zł, które zostały przekazane przez
społeczność sołectwa Bujaków do budżetu, z przeznaczeniem na wydatki na rzecz tego
sołectwa,
- nie uchwalono zmian Studium ani planu zagospodarowania przestrzennego, o co
mieszkańcy Bujakowa wnioskują od 6 lat.
Burmistrz Marek Balcer – stwierdził, że istotnie sprawy Bujakowa są jeszcze do
załatwienia, ale są to sprawy spoza sprawozdania z realizacji budżetu za rok ubiegły.
Do pkt 8a
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił projekt uchwały –
- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania
budżetu miasta Mikołowa za 2012 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała RM Nr XXXII/735/2013 została podjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – w imieniu zebranych, pogratulował Burmistrzowi
uzyskania absolutorium.
Burmistrz Marek Balcer – podziękował za kolejny rok zaufania. Stwierdził, że rok 2012 był
trudny, ale niestety bieżący jest jeszcze trudniejszy i kolejne nie zapowiadają się lepiej.
Wyraził nadzieję, że nadchodzące problemy będą wspólnie i zgodnie rozwiązywane.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – ogłosił 10-minutową przerwę, po której wznowił
obrady.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił projekty uchwał na kolejnych drukach.
3) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych 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 Nr XXXII/736/2013 została podjęta jednogłośnie.
4) - zmiany załącznika Nr 9 do uchwały Nr 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 omawiany
przez Komisje RM: 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 Nr XXXII/737/2013 została podjęta jednogłośnie.
5) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: 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 Nr XXXII/738/2013 została podjęta jednogłośnie.
5a) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 5 ds. Ochrony Środowiska i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXII/739/2013 została podjęta większością głosów.
5b) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: 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 Nr XXXII/740/2013 została podjęta jednogłośnie.
5c) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 5 ds. Ochrony Środowiska 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 Nr XXXII/741/2013 została podjęta jednogłośnie.
5d) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXII/742/2013 została podjęta jednogłośnie.
5e) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: Nr 2 ds. Budżetu, Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 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 Nr XXXII/743/2013 została podjęta jednogłośnie.
5f) - zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: 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 Nr XXXII/744/2013 została podjęta jednogłośnie.
5g) - zmian w budżecie na 2013 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 Nr XXXII/745/2013 została podjęta jednogłośnie.
5h)- zmiany załącznika Nr 11 do uchwały Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.
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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 nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXII/746/2013 została podjęta większością głosów.
5i) - zmiany załącznika Nr 13 do uchwały Nr 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 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 Nr XXXII/747/2013 została podjęta większością głosów.
5j) - 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 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXII/748/2013 została podjęta jednogłośnie.
5k) - zmiany załącznika Nr 9 do uchwały Nr XXV/556/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że Komisja Nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej omówiła i wydała opinię pozytywną do druku zarejestrowanego pod numerem
185/2013. Natomiast wprowadzoną do porządku obrad wersję 185’/2013 omówiła
pani Skarbnik.
Radna Grażyna Pstraś – Gryt – zadała pytanie, czy zmniejszenie kwoty na zadaniu
przebudowa ulicy i łącznika dla ulic Paprotek, Świerkowa, Plebiscytowa i Bzów jest
wynikiem oszczędności po przetargu, czy też jest „obcinana” kwota?
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – udzieliła odpowiedzi, że jest to przesunięcie środków
a wartość kosztorysowa zadania zostanie zabezpieczona na 2014 rok.
Radny Krzysztof Jakubiec – dodał, że wg jego wiedzy realizacja części zadania przy
ul. Świerkowej jest zablokowana przez inwestującego tam dewelopera.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXXII/749/2013 została podjęta większością głosów.
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5l) - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt omówiła p. Skarbnik przy
ustalaniu porządku obrad.
Radny Łukasz Osmalak – zadał pytanie, skąd w budżecie są środki na ten cel?
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – udzieliła odpowiedzi, że są to środki otrzymane od
firmy Dekatlon.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, przeciw 1, wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXII/750/2013 została podjęta większością głosów.
5ł) - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 6 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 XXXII/751/2013 została podjęta jednogłośnie.
5m) - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt omówiła p. Skarbnik
przy ustalaniu porządku obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXII/752/2013 została podjęta jednogłośnie.
5n) - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 6 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 XXXII/753/2013 została podjęta jednogłośnie.
6) - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt 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 Nr XXXII/754/2013 została podjęta większością głosów.
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7) - udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Mikołowskiego.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 2.
Uchwała Nr XXXII/755/2013 została podjęta większością głosów.
7a) - w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w Mikołowie.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omówiony
przez Komisję Nr 1 ds. Samorządu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Uchwała Nr XXXII/756/2013 została podjęta większością głosów.
8) - wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 1 ds. Samorządu i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXII/757/2013 została podjęta jednogłośnie.
9) - ustanowienia służebności przesyłu.
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 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXII/758/2013 została podjęta jednogłośnie.
10) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta.
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 – 2.
Uchwała Nr XXXII/759/2013 została podjęta większością głosów.
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10a) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy
ul. Podleskiej.
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 – 2.
Uchwała Nr XXXII/760/2013 została podjęta większością głosów.
10b) - przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy
ul. Podleskiej.
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 – 2.
Uchwała Nr XXXII/761/2013 została podjęta większością głosów.
11’) - likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych z siedzibą
w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod
nazwą Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Radna Grażyna Pstraś-Gryt – zadała pytanie, ilu pracowników pozostanie w ZUK-u?
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Roman Naleśnik – udzielił odpowiedzi, że
aktualnie ZUK zatrudnia 95 osób, po zmianach zostanie 78 pracowników.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XXXII/762/2013 została podjęta jednogłośnie.
11a) - przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych
w Mikołowie.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
przez Komisje RM: 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 Nr XXXII/763/2013 została podjęta jednogłośnie.
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Do pkt 10
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – poinformował, że na ręce Przewodniczącego Rady
Miejskiej wpłynęła kopia petycji w sprawie przeniesienia oddziałów przedszkolnych
z Przedszkola Nr 7 do Przedszkola Nr 10, a w sprawie tej rodzice dzieci z Mokrego przybyli
na Sesję.
Do pkt 11
Zastępca Burmistrza Adam Zawiszowski – przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał.
Nie przekazano żadnych informacji.
Do pkt 12
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – oddał głos przedstawicielom rodziców dzieci
uczęszczających do Przedszkola Nr 7 w sołectwie Mokre.
Pan Mura – poinformował, że rodzice których reprezentuje złożyli kilka dni temu na ręce
Burmistrza petycję w sprawie przeniesienia oddziałów przedszkolnych z Przedszkola Nr 7
do Przedszkola Nr 10. Petycja została złożona w związku z krążącą wśród mieszkańców
informacją o tym, że planowane jest rozdzielenie obecnych grup przedszkolnych
i przeniesienie części dzieci do nowego Przedszkola i zmiana nauczycieli będzie krzywdzące.
Stwierdził, że w dniu dzisiejszym rodzice otrzymali od Burmistrza odpowiedź i wyjaśnienie
w tej sprawie, za co z tego miejsca chciał podziękować. Zadał pytania: jaki los czeka siedzibę
obecnego Przedszkola Nr 7, jak zostanie rozwiązana sprawa obecnej kadry Przedszkola Nr 7
oraz kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się naprawienia drogi i trasy rowerowej
prowadzącej na Sośnią Górę?
Petycja mieszkańców stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Marek Balcer – poinformował, że nowe przedszkole ukonstytuowało się dopiero
w momencie wyboru Dyrektora i niepotrzebnie wywołano niepokój wśród rodziców odnośnie
zagospodarowania tej placówki. Udzielił odpowiedzi, że podjęto decyzję, iż wszystkie dzieci
zapisane na nowy rok szkolny do Przedszkola Nr 7 i obecnie uczęszczające do tego
Przedszkola, mają prawo i będą przeniesione do Przedszkola Nr 10, a obecny stan to 95
dzieci. Odnośnie kadry, poinformował, że dobór jej leży w gestii Dyrektora i to właśnie nowo
wybrany Dyrektor tego dokona, w tym z dotychczasowej kadry Przedszkola Nr 7.
Poinformował, że działalność Przedszkola Nr 10 musi spełniać wymogi związane z Centrum
Edukacji Śląskiego Ogrodu Botanicznego, poprzez nawiązanie współpracy z Ogrodem
i prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci. Rozpoczęcie działalności nowego
Przedszkola zaplanowane jest na 1 września, natomiast stare Przedszkole czyli Nr 7 będzie
powoli wygaszane, zgodnie z ustawą, a dotychczas możliwe, że będzie pełnić funkcję
rezerwową. Odnośnie ścieżek rowerowych udzielił odpowiedzi, że są już na ukończeniu,
a termin ukończenia zależy od stanu pogody.
Pani Katarzyna Dudek – zadała pytanie, czy dzieci będą przeniesione do nowego
Przedszkola automatycznie, czy też będzie obowiązywać jakaś procedura?
Burmistrz Marek Balcer – udzielił odpowiedzi, iż prawdopodobnie, trzeba będzie dopełnić
jakichś formalności, gdyż wnioski były składane do innego przedszkola, ale o tym rodzice
będą poinformowani przez Dyrektora nowej placówki.
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Radna Anna Kubik – zwróciła się z prośbą do Burmistrza Mikołowa o zobligowanie
odpowiednich służb do naprawy dróg przy ulicach: Słonecznej, Długiej, Strzechy oraz
Skłodowskiej.
Radna Grażyna Pstraś-Gryt – zadała pytanie, co dalej z zabytkową kapliczką na
Kamionce? Poinformowała, że jest zaniepokojona jej stanem technicznym, przeciekającym
dachem oraz wybitymi szybami. Wyraziła obawę, iż kapliczka może nie dotrwać do
rozpoczęcia remontu. Ponadto poruszyła temat Małych Plant, zadała pytanie kiedy zakończy
się ich remont?
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – podziękowała za remont schodów prowadzących
do budynku Prokuratury. Zwróciła się z prośbą o dokonanie ponownego przeglądu drzew
i usunięcie tych, które nadają się do wycięcia.
Radny Michał Rupik – zwrócił się z prośbą o interwencję odpowiednich służb przy
ul. Krawczyka, gdyż na końcu tej ulicy tworzy się jezioro, które utrudnia mieszkańcom
dotarcie do ich domów.
Radny Piotr Stencel – podziękował Kierownikowi ZUK-u za dotychczasową współpracę.
Wyraził nadzieję, że współpraca z nową firmą wywożącą śmieci okaże się równie owocna.
Radny Krzysztof Rogalski – poinformował, że w tym roku po raz kolejny wrócił problem
z rośliną Barszcz Sosnowskiego i zwrócił się z prośbą do Burmistrza Mikołowa
o rozważenie sposobu unicestwienia tej rośliny.
Radny Stanisław Sobek – poruszył temat bezpieczeństwa przy ul. Kolonia Wojewódzka
i poinformował, że ulica ta jest bardzo wąska, dodatkowo po obu jej stronach równolegle
parkują samochody, a sporo rodziców od jakiegoś czasu traktuje tą ulicę jako swego rodzaju
plac zabaw. Wyraził obawę, iż w najbliższym czasie może dojść tam do jakiegoś
nieszczęścia. W związku z powyższym zadał pytanie, czy istnieje możliwość oznaczenia tej
ulicy jako drogi osiedlowej? Nawiązał do wypowiedzi Radnej Anny Kubik, potwierdził, że
stan drogi ul. Skłodowskiej jest w bardzo złym stanie technicznym polegającym na braku
asfaltu, tworzących się rozlewiskach oraz braku kanalizacji deszczowej.
Radna Danuta Ratka – poruszyła temat odcinka ul. Jasnej, od ul. Wyzwolenia do budynku
motelu. Poinformowała, że część drogi po budowie kanalizacji jest w bardzo dobrym stanie,
a druga część jest w stanie fatalnym. Zwróciła się z prośbą o interwencję.
Radny Powiatu Mikołowskiego Józef Gryt – poinformował, że przybył na dzisiejsze
posiedzenie Sesji Rady Miejskiej, aby zabrać głos w sprawie zabytkowej kapliczki na
Kamionce. Wyjaśnił, że rok temu doprowadził do szybkiej komunalizacji działki, na której
znajduje się przedmiotowa kapliczka. Burmistrz Mikołowa obiecał wtedy, że do zimy
zostanie naprawiony zniszczony dach kapliczki. Niestety tak się nie stało - mury kapliczki
namokły, a mróz je porozsadzał. Ochotnicza Straż Pożarna co prawda zabezpieczyła dach, ale
zabezpieczenie to nie przetrwało zbyt długo, zostało zerwane i poszarpane przez wiatr.
Stwierdził, że w dniu dzisiejszym oczekuje odpowiedzi od Burmistrza Mikołowa,
czy doprowadzi on do tego, aby w tym roku przed zimą kapliczka została naprawiona?
Przypomniał, że kiedy on sprawował funkcję Zastępcy Burmistrza wykonano dach kapliczki
z miedzianej blachy i nie miało znaczenia to, że działka na której znajduje się kapliczka nie
jest gminna. Wyraził opinię, iż wystarczą szczere chęci, aby zabezpieczyć przez zniszczeniem
„dobro naszych ojców”. Poinformował, że kapliczka pochodzi z XIX wieku a dokładniej
1887 roku i jest unikatowa w skali naszego miasta, dlatego warto o nią zadbać.
Radny Sylwester Czarnota – zadał pytanie skierowane do Zastępcy Burmistrza Adama
Zawiszowskiego, jak wygląda sprawa mieszkań w budynku przy ul. Grażyńskiego?
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Radny Stanisław Michalski – poruszył temat nowej ustawy śmieciowej. Zadał pytania: czy
została wybrana firma, która będzie odbierać śmieci od mieszkańców? Czy złożono jakieś
odwołania? Jak będzie wyglądał odbiór śmieci po 1 lipca 2013 roku? Czy mieszkańcy
otrzymają jakąś decyzję lub informację o tym, kiedy należy dokonywać wpłat za odbiór
śmieci oraz na jakie konto? Wyjaśnił, że z wiedzy jaką posiada wynika, iż inne, ościenne
gminy taką informację rozpowszechniły wśród swoich mieszkańców. Ponadto przypomniał,
że Zastępca Burmistrza Adam Putkowski obiecał jemu oraz Sołtysowi Bujakowa Antoniemu
Pucherowi, że w najbliższym czasie ruszą prace po budowie kanalizacji w Bujakowie, które
niestety jeszcze się nie rozpoczęły. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza Mikołowa Marka
Balcera jako nadzoru właścicielskiego, aby dopilnował żeby firmy budujące kanalizację
doprowadziły to zadanie do końca.
Radny Krzysztof Jakubiec – zwrócił się z prośbą o zakup nowych plandek dla miasta.
Poinformował, że te które aktualnie są na stanie miasta zostały wypożyczone na potrzeby
miejscowości Gostyń i najprawdopodobniej zostaną tam jeszcze przez jakiś czas, ponieważ
firmy ubezpieczeniowe nie śpieszą się zbytnio z wyceną strat po gradobiciu i mieszkańcy nie
mogą przystąpić do remontów. Poza tym plandeki te są podziurawione i nie nadają się
do dalszego użytku.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił następujących odpowiedzi:
- plandeki zostaną w najbliższym czasie uzupełnione, wyraził nadzieję, że Gmina Wyry
zrewanżuje się jakoś za udzieloną pomoc, zgodnie z wcześniejszymi nieformalnymi
uzgodnieniami;
- zapewnił, że w związku z tematem budowy kanalizacji, dyscyplinowanie jego osoby oraz
ZIM-u trwa ze strony Burmistrza Mikołowa nieustannie;
- poinformował o konieczności zorganizowania przetargu na prace porządkowe po budowie
kanalizacji dla całego miasta oraz o zbieraniu od mieszkańców Mikołowa oświadczeń
dotyczących stanu posesji po budowie kanalizacji;
- poinformował, że w piątek zostały otwarte oferty przetargowe na wywóz śmieci. Zgłosiło
się trzech oferentów i zaproponowało następujące sumy: 7 500 000 mln złotych, 6 500 000
mln złotych oraz 6 100 000 mln złotych. Wykonawca usługi został wyłoniony i jeżeli w ciągu
10 dni nie wpłyną żadne protesty w tym temacie, będzie można podpisać z nim umowę;
- poinformował o przygotowaniu harmonogramu wywozu śmieci, który wywieszony został na
tablicach informacyjnych Urzędu Miasta, na stronie internetowej oraz jest rozpowszechniany
wśród mieszkańców w formie ogłoszeń;
- wspomniał o możliwości obniżenia za jakiś czas wysokości stawki za wywóz odpadów;
- zapewnił, że jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, zabytkowa kapliczka na Kamionce
w przeciągu dwóch miesięcy zostanie doprowadzona do swojej dawnej świetności;
- poinformował, że droga przy ul. Jasnej znajduje się w jurysdykcji hipermarketu Auchan.
Wyjaśnił, że Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot prowadzi
z Auchanem rozmowy w tym temacie i robi wszystko co w jego mocy, aby doprowadzić
przedmiotową drogę do właściwego stanu;
- poinformował, że sprawdzone zostaną możliwości poprawy bezpieczeństwa na ul. Kolonia
Wojewódzka, a Radny Stanisław Sobek zostanie poinformowany o sprawie po rozeznaniu
tematu;
- wyjaśnił, że Referat Ochrony Środowiska przygotowuje program unicestwienia Barszczu
Sosnowskiego, i wyraził nadzieję, że w tym roku uda się w końcu rozwiązać ten problem;
- poinformował, że sprawdzone zostanie, dlaczego w rejonie ul. Krawczyka tworzą się
zalewiska i potoki, a ewentualna usterka zostanie jak najszybciej usunięta;
- poinformował, że Referat Ochrony Środowiska jest w trakcie dokonywania przeglądu
drzew. Wszystkie suche drzewa, które znajdują się na terenie Gminy Mikołów zostaną
usunięte,
a w sprawie pozostałych Urząd Miasta wystosuje do innych jednostek
pismo z prośbą
o złożenie wniosku o wycinkę;
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- poruszył temat łatania dziur na drogach, poinformował, że w tym roku bardzo długo trwała
zima, a późniejsza pogoda nie sprzyjała tego typu pracom, w związku z czym nie było
możliwości ich naprawy. Zwrócił się z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość;
- poinformował, że remont Małych Plant powoli dobiega końca, pozostał do wykonania jeden
przewiert w okolicy postoju taksówek oraz realizowany jest cały projekt nasadzeń nowych
roślin;
- poinformował o problemie z przewiertami przy ul. Górniczej, które kolidują z gazociągiem
oraz światłowodami w związku z czym konieczna będzie ich przebudowa;
- wspomniał o trzech kolejnych dużych przewiertach, które znajdują się: przed budynkiem
Białego Domku, w okolicy ronda na dworcu oraz obok budynku Banku Śląskiego;
- poinformował, że dobiega końca remont ul. Prusa i za jakiś czas droga powinna być
przejezdna. Wyjaśnił, że prace kanalizacyjne w tym rejonie uległy przedłużeniu ze względu
na znajdującą się tam skałę;
- poinformował o problemie osiadającego terenu pomiędzy parkingiem Urzędu a parkiem.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot – poinformował, że
w podjętej przez Radę Miejską uchwale zostało określone do kiedy należy dokonywać wpłat
za wywóz śmieci. Wyjaśnił, że pierwsza opłata powinna zostać uiszczona do końca lipca,
następnych należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca bez wcześniejszego wezwania
do zapłaty.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że jeszcze raz na ten temat
zostanie opublikowana informacja w prasie lokalnej, wraz z harmonogramem wywozu
śmieci.
Radny Krzysztof Jakubiec – zwrócił się z prośbą, aby w ogłoszeniu tym umieścić
informację, iż można dokonać wpłaty „z góry” za kilka miesięcy.
Zastępca Burmistrza Adam Zawiszowski - udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez
Radnego Sylwestra Czarnotę, dotyczące mieszkań w budynku przy ul. Grażyńskiego.
Poinformował, że sytuacja jest patowa, a w sprawę zaangażowała się Kancelaria
Odszkodowawcza z Katowic. Wyjaśnił, że jakiś czas temu odbyło się spotkanie
z przedstawicielem tej kancelarii, który próbował mediacji w tej sprawie, tak aby sprawa
została załatwiona ugodowo. Ugoda ta miała polegać tylko i wyłącznie na obniżeniu kwoty,
której żądały właścicielki wykupionych mieszkań, a która była nie do zaakceptowania.
Jedna z zainteresowanych pań, która zainicjowała współpracę z Kancelarią Odszkodowawczą
zrezygnowała z jej usług i sprawa od kilku miesięcy stoi w miejscu.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady Tadeusz Socha podziękował
za udział w obradach i ogłosił zamknięcie Sesji o godz. 19 15.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały:
(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Tadeusz Socha)
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