PROTOKÓŁ NR XVIII/18/2016
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
która odbyła się w sali sesyjnej budynku przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 17-tej
Obecnych 20 radnych.
Porządek obrad
Otwarcie sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:
- oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski,
- niepubliczne placówki oświatowe, przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie
miasta Mikołów.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2016 rok – druk 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025– druk nr 2 (doręczony w dniu
sesji);
- dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie–
druk 3;
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania – druk 4;
- podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2017 – druk 5;
- przyjęcia zmian do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Mikołów na lata 2013-2017 – druk 6;
- Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie – druk 7;
- przyjęcia „Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach
projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu
mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 8;
- przyjęcia „Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty
samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku
produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury
i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu
Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia
T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie
mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 9;
- przyjęcia „Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności
pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu
partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu
mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 10;
- przyjęcia „Podstrategii - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016 – 2025”
w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar
funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy
JST” – druk 11;
- nadania nazwy ulicy położonej w Mikołowie w rejonie ul. Wrzosowej – druk 12;
1

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
nr 9 określonego dla potrzeb planu jako Borowa Wieś – druk 13;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (tereny przy
ulicach: Buczka, Górnicza, Hutnicza, Kreta, 15 Grudnia, Kukułcza, Młyńska, Mokierska
i Zagrodowa, Oświęcimska, Piaskowa, Reta i Reta Śmiłowicka, Równoległa, Matejki) – druki nr 14
do 14o;
- zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów – druk 15;
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 Miejskiej Mikołowa Michał Rupik – otworzył sesję, przywitał radnych
oraz wszystkich przybyłych. Stwierdził prawomocność obrad.
Do pkt 2
Wyznaczono sekretarzy:
Radnego Eugeniusza Wycisło, który wyraził zgodę.
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik przedstawił powyższy porządek obrad
i zaproponował, aby do punktu 7 dodać prezentację dot. sprawozdania z realizacji zadania
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno–ściekowej miasta Mikołów”.
Do przedstawionego porządku obrad Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula zaproponował
następujące zmiany:
1) zdjąć z porządku obrad projekty uchwał:
- na druku nr 3 w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie,
- na druku nr 8 w sprawie przyjęcia zmian do Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Mikołów na lata 2013-2017;
2) wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Mikołowie,
os. Mickiewicza – druk oznaczyć nr 16.
Propozycje zmian przedstawił sekretarz miasta Jakub Jarząbek.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił Protokół nr XVII/17/2016.
Do przedstawionego protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół został przyjęty przez aklamację.
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Do pkt 5
Radna Stanisława Hajduk – Bies złożyła interpelację w sprawie pogarszającej się estetyki miasta.
Do pkt 6
Burmistrz Stanisław Piechula odnosząc się do powyższej interpelacji stwierdził, iż piękno
i estetyka to kwestia indywidualnych odczuć jednostki, a jego zdaniem w mieście jest zielono.
Obecnie na rynku jest wystarczająco zielono, kwitną tulipany i planowane jest umieszczenie
dodatkowych rabat. Na pasażu jesionowym zainstalowano systemy nawadniające i posadzone
zostaną dodatkowe rośliny. Stwierdził, iż ten sposób utrzymania estetyki miasta mu się podoba
i będzie go rozwijał.
Do pkt 7
Prezes Zakładu Inżynierii Miejskiej Justyna Hildebrandt przedstawiła sprawozdanie z realizacji
zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno–ściekowej miasta Mikołów” w formie
prezentacji multimedialnej.
Radna Katarzyna Siruga pogratulowała pani prezes Justynie Hildebrandt bardzo dobrze
przygotowanej prezentacji, którą przyjemnie się czytało.
Wiceprezes Zakładu Inżynierii Miejskiej Adam Putkowski uzupełniając sprawozdanie
podziękował radnym kadencji 2006 – 2010, 2010 – 2014 oraz obecnej za współpracę i wsparcie
przy realizacji tego zadania. Poinformował, iż było to trudne zadanie i niedające widocznego
efektu, gdyż cała jego wartość jest zakopana w ziemi. Podziękował również wszystkim osobom
pracującym przy realizacji projektu m.in. pracownikom ZIM i wydziałów Urzędu Miasta.
Poinformował, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził
rozliczenie finansowe oraz osiągnięty efekt ekologiczny projektu. Stwierdził, iż obecnie sytuacja
finansowa ZIM jest bezpieczna, gdyż są zabezpieczone rezerwy na spłatę kredytu i trwających
procesów sądowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik stwierdził, iż wykonanie takiego zadania jest
dużym sukcesem Zakładu Inżynierii Miejskiej, władz miasta oraz wszystkich, którzy pracowali
na rzecz tej inwestycji.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Wilkoszyńska podziękowała panu Adamowi Putkowskiemu
za jego wkład pracy w realizację omawianej inwestycji. Stwierdziła, że gdyby nie jego determinacja
nie wiadomo, jak by się skończyła realizacja tej trudnej inwestycji.
Radny Eugeniusz Wycisło przychylił się do wypowiedzi radnej Wilkoszyńskiej i potwierdził,
iż rzeczywiście inwestycja była dużym przedsięwzięciem i wyraził uznanie za zorganizowanie tak
sprawnego zespołu do realizacji tego zadania. Podziękował za wkład pracy pani
prezes i wiceprezesowi ZIM oraz urzędującym w tym czasie Burmistrzom.
Radny Piotr Stencel poinformował, iż podziękowania za wyrozumiałość i cierpliwość podczas
realizacji tej inwestycji należą się również mieszkańcom miasta, którzy musieli znosić różne
trudności, a także za wszystkie interwencje i reagowanie w sytuacjach, pojawiających się w trakcie
realizacji zadania, nieprawidłowości. Stwierdził, że decyzję o podjęciu realizacji tej inwestycji
podjęto we właściwym czasie, gdyż w przeciwnym razie gmina musiałaby płacić kary za
niewłaściwe gospodarowanie ściekami. Zadał pytanie, czy gminy, które nie zdążyły uporać się
z tym problemem, są już obciążane takimi karami?
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Wiceprezes Zakładu Inżynierii Miejskiej Adam Putkowski poinformował, iż trwa weryfikacja
realizacji projektów na terenie całego kraju. Wyraził opinię, iż z uwagi na fakt, że nie wszystkie
gminy wywiązały się ze zobowiązań, zapewne będą wymierzane kary.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji w omawianym temacie, przystąpiono do omówienia
sprawozdań dotyczących oświaty i działalności placówek wychowawczo-opiekuńczych.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, iż zgodnie z sugestiami wielu radnych
przeprowadzono audyt placówek oświaty prowadzonych przez gminę Mikołów, który przedstawi
przedstawiciel firmy VULCAN Jan Zięba, autor tego audytu. Poinformował, że opracowanie
zostało przesłane radnym drogą elektroniczną.
Przedstawiciel firmy VULCAN sp. z o.o. Jan Zięba przedstawił opracowanie w formie
prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik wyraził opinię, iż jest to bardzo dobry materiał
do analizy i wyraził nadzieję, że zaowocuje to oszczędnościami w mikołowskiej oświacie, jednak
nie odbije się na jakości kształcenia.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, że wykonana analiza jest pierwszym
krokiem do reorganizacji oświaty i zorientowania się, ile jeszcze trzeba włożyć pracy, aby
oszczędności były widoczne.
Radny Krzysztof Żur zadał pytanie, czy skoro gmina wydatkuje dużo więcej niż wynosi
subwencja na oświatę, to czy nie można wystąpić o zwiększenie tej subwencji?
Przedstawiciel firmy VULCAN sp. z o.o. Jan Zięba udzielił odpowiedzi, że nie ma możliwości
otrzymania wyższej subwencji, gdyż jest ona naliczana automatycznie i dla gmin, w których
zamieszkuje powyżej 5 tys. mieszkańców, przyznawana jest określona kwota.
Radna Stanisława Hajduk – Bies stwierdziła, że słusznie nakłady na oświatę są uzupełniane przez
gminę według potrzeb, gdyż nie należy podchodzić do tych wydatków jak do biznesu, lecz jak do
dobra, w które warto inwestować.
Radny Krzysztof Jakubiec zaproponował, aby ze względu na to, że sprawozdanie jest obszerne
i radni nie mieli czasu zapoznać się z nim, nie omawiać opracowania na dzisiejszej sesji i przekazać
je do analizy właściwym komisjom.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji, Przewodniczący Rady Michał Rupik przedstawił
sprawozdania złożone przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich oraz Żłobek Miejski.
Poinformował, że sprawozdania były omówione przez Komisję nr 6 ds. Społecznych.
Powyższe sprawozdania zostały przyjęte bez uwag i pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik przedstawił pismo Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 4 o podjęcie przez Burmistrza i Radę Miejską bezzwłocznych działań
w celu zapewniania dzieciom bezpiecznych warunków do nauki.
Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Elżbieta Muszyńska odniosła się do opisanej w piśmie
sytuacji zalewania pomieszczeń szkoły spowodowanej pracami na dachu budynku i stwierdziła,
iż istotnie doszło do drobnych przecieków w kilku pomieszczeniach. Poinformowała, iż po
zawiadomieniu o zaistniałej sytuacji podjęto interwencje odpowiednich służb a dwie klasy doraźnie
przeniesiono na korytarz. Poinformowała też, że sytuację szkoły zna Kurator Oświaty i Sanepid.
Stwierdziła, iż warunki w szkole istotnie są trudne, ale jednocześnie należy zauważyć, że rodzice
nie są wyrozumiali i nie wspierają podejmowanych działań w kierunku zminimalizowania
trudności, pomimo iż sami wnioskowali o rozbudowę szkoły.
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Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, że szkoła ta jest ciągle kontrolowana
przez różne instytucje. Stwierdził, iż sami rodzice najpierw nasyłali kontrole pod pretekstem, że jest
za mała i domagali się jej rozbudowy, a teraz nasyłają kontrole, bo jest rozbudowywana.
Radny Krzysztof Jakubiec stwierdził, że wykonawca rozbudowy wybrał złą technologię
prowadzenia prac, przez to przy każdym opadzie zalewane są pomieszczenia szkoły. Ponadto
roboty wykonywane są w godzinach pracy szkoły, a robotnicy schodzą z budowy o 15-tej.
Poinformował, iż razem z Przewodniczącym Rady oglądali zalane pomieszczenia i stwierdzili,
że to nie były drobne przecieki.
Radna Ewa Chmielorz zadała pytanie, czy dzieci muszą uczyć się w tej szkole w trakcie trwania
prac budowlanych, czy nie ma możliwości udostępnienia sal zastępczych?
Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Elżbieta Muszyńska stwierdziła, iż nie ma możliwości
zapewnienia pomieszczeń zastępczych na terenie dzielnicy. Przypomniała, że zalane zostały trzy
sale lekcyjne i łazienka. Poinformowała, że wydano polecenia o konieczności zapewnienia
dodatkowych zabezpieczeń.
Radny Krzysztof Jakubiec poinformował, że trwają starania, aby Sanepid zezwolił
na prowadzenie zajęć lekcyjnych w pomieszczeniach zlokalizowanych w przyziemiu. Obecnie
lekcje odbywają się na korytarzu.
Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że rozmawiał z nauczycielami Szkoły
Podstawowej nr 4 na Kamionce i stwierdził, że robią wszystko, by dzieci nie odczuły dyskomfortu
związanego z zalaniem.
Radna Krystyna Świerkot stwierdziła, że na sale zastępcze można wykorzystać pusty budynek
gminny przy ul. Konstytucji 3 Maja.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, że proponowano wyłączenie piętra
szkoły i wprowadzenie dwuzmianowej nauki, ale rodzice się nie wyrazili zgody na takie
rozwiązanie. Wątpi też, aby zgodzili się na przewożenie dzieci do budynku przy ul. Konstytucji
3 Maja.
Do pkt 7
1) - w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 2 ds. Budżetu, Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
oraz Komisję nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 1.
Uchwała nr XVIII/422/2016 została podjęta większością głosów.
2) - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 17 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 2.
Uchwała nr XVIII/423/2016 została podjęta większością głosów.
3) - w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przypomniał, że projekt uchwały został zdjęty
z porządku obrad na wniosek Burmistrza.
4) - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 1.
Uchwała nr XVIII/424/2016 została podjęta większością głosów.
5) - w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok
2017
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie
z wnioskiem o utrzymanie wieku uprawnionych do głosowania od 16 roku życia. Komisja nr 2 ds.
Budżetu wydała opinię pozytywną.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, iż zgodnie z ustaleniami, regulamin
budżetu obywatelskiego zawsze będzie konsultowany z radnymi.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/425/2016 została podjęta większością głosów.
6) - w sprawie przyjęcia zmian do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobom gminy Mikołów na lata 2013 – 2017
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przypomniał, że projekt uchwały został zdjęty
z porządku obrad na wniosek Burmistrza.
7) - w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 6 ds. Społecznych, oraz Komisję nr 9 Statutową
i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 1.
Uchwała nr XVIII/426/2016 została podjęta większością głosów.
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8) - w sprawie przyjęcia ”Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata
2016 – 2025” w ramach projektu partnerskiego „ J-ednolita S-trategia T-erytorialna =
spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów
efektywnej współpracy JST”
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 1.
Uchwała nr XVIII/427/2016 została podjęta większością głosów.
9) - w sprawie przyjęcia „Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych
(dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci
i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu
edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu
mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach
projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny
powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 1.
Uchwała nr XVIII/428/2016 została podjęta większością głosów.
10) - w sprawie przyjęcia „Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia
i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025”
w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar
funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej
współpracy JST”
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 1.
Uchwała nr XVIII/429/2016 została podjęta większością głosów.
11) - w sprawie przyjęcia „Podstrategii - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata
2016 – 2025” w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny
obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej
współpracy JST”
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 1.
Uchwała nr XVIII/430/2016 została podjęta większością głosów.
12) - w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mikołowie w rejonie ul. Wrzosowej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 1 ds. Samorządu i został zaopiniowany pozytywnie.
Radca Prawny Ewa Mikusińska zaproponowała, aby w podstawie prawnej zmienić publikator
ustawy o samorządzie gminnym na: „(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz ze zgłoszoną zmianą.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/431/2016 została podjęta jednogłośnie.
13) - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru nr 9 określonego dla potrzeb planu jako Borowa Wieś
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie
Radca Prawny Ewa Mikusińska zaproponowała, aby w podstawie prawnej zmienić publikator
ustawy o samorządzie gminnym na: „(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz ze zgłoszoną zmianą.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/432/2016 została podjęta jednogłośnie.
14) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/433/2016 została podjęta większością głosów.
14a) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/434/2016 została podjęta większością głosów.
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14b) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/435/2016 została podjęta większością głosów.
14c) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa Borowa – Borowa Wieś przy ul. Piaskowej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/436/2016 została podjęta większością głosów.
14d) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Równoległej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/437/2016 została podjęta większością głosów.
14e) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Kukułczej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/438/2016 została podjęta większością głosów.
14f) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie.
9

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 1.
Uchwała nr XVIII/439/2016 została podjęta większością głosów.
14g) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 2.
Uchwała nr XVIII/440/2016 została podjęta większością głosów.
14i) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Paniowy przy ul. Krętej – część I
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/441/2016 została podjęta większością głosów.
14j) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Bujaków przy ul. Hutniczej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/442/2016 została podjęta większością głosów.
14k) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Paniowy przy ul. 15 Grudnia i Krętej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/443/2016 została podjęta większością głosów.
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14l) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka I
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/444/2016 została podjęta większością głosów.
14ł) - w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla
terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka II
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/445/2016 została podjęta większością głosów.
14m) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla
terenu przy ul. Matejki
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej 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 się - 1.
Uchwała nr XVIII/446/2016 została podjęta większością głosów.
14n) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Centrum przy ul. Młyńskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 3.
Uchwała nr XVIII/447/2016 została podjęta większością głosów.
14o) - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mikołowa – Centrum przy ul. Górniczej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych; sprzeciwu nie było, wstrzymujących się - 3.
Uchwała nr XVIII/448/2016 została podjęta większością głosów.
15) - w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował, aby w § 16 w pierwszym zdaniu
wyrażenie „w wypadku” zamienić na wyrażenie „w przypadku”.
Radca Prawny Ewa Mikusińska zaproponowała, aby w podstawie prawnej zmienić publikator
ustawy o systemie oświaty na: „(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z ww zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych; sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XVIII/449/2016 została podjęta jednogłośnie.
16) - w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej
w Mikołowie, os. A. Mickiewicza
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Rady Miejskiej nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany
pozytywnie
Radca Prawny Ewa Mikusińska zaproponowała, aby w podstawie prawnej zmienić publikator
ustawy o samorządzie gminnym na: „(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały ze zgłoszoną zmianą.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych; przeciw - 1, wstrzymujących się - 4.
Uchwała nr XVIII/450/2016 została podjęta większością głosów.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik –
1) przypomniał, że z końcem miesiąca upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych za 2015
rok;
2) poinformował, że wpłynęły informacje od kilku gmin o podjęciu uchwał popierających
utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Temat został omówiony przez
Komisję nr 6 ds. Społecznych i zgodnie z wnioskiem tejże komisji na majową sesję będzie
przygotowany projekt uchwały;
3) poinformował, iż wpłynęły pisma:.
- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2015 rok, które będzie omówione na czerwcowej
sesji, której tematem wiodącym jest bezpieczeństwo w mieście,
- Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyszłego Górnośląskiego Związku Metropolitarnego;
- informacja Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego nad uchwałą Rady
Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.
4) poinformował, iż otrzymał zastrzeżenia mieszkańców, a także niektórych radnych,
co do ustawienia stołów podczas sesji. Zwrócono uwagę, że cześć radnych siedzi tyłem do kamery
i jest niewidoczna podczas transmisji internetowej sesji. Zaproponował, aby radni przemyśleli temat
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zmiany ustawienia stołów i przedstawili swoje propozycje na majowym spotkaniu Burmistrza
z radnymi;
5) podziękował tym, którzy uczestniczyli w obchodach święta patrona miasta św. Wojciecha;
6) poinformował, że Komisja Rewizyjna złożyła informację, iż uznała za bezprzedmiotowe
rozpatrywanie skargi na dyrektora Przedszkola nr 2, z uwagi na to, że okazało się, iż skarżąca jest
osobą anonimową;
7) poinformował, iż zwycięski projekt budżetu obywatelskiego „Rodzinna dolina – strefa zabawy
i rekreacji” został nominowany do nagrody w ogólnopolskim konkursie „Mieszkam tu! – Mądre
pomysły na mądre miasto”.
Do pkt 10
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał.
Poinformował, że wszystkie istotne informacje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej w comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta i zostały też przekazane radnym.
Do pkt 11
Mieszkaniec pan Andrzej Badocha:
− poruszył temat nowo podjętej uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów i wyraził swoje niezadowolenie z faktu, iż zostało w niej podniesione kryterium
średniej upoważniającej do uzyskania stypendium. Zasugerował, iż zwiększona subwencja
oświatowa, która została przyznana na ten rok, mogłaby pozwolić utrzymać średnie na poziomie
ubiegłorocznym;
− poruszył temat podjętych podczas sesji uchwał oraz obszarów i działek, których dotyczą
i stwierdził, iż kryteria dotyczące kolejności rozpatrywania wniosków o dokonanie zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są niejasne;
− poinformował, iż w podjętej na sesji w dniu 26 kwietnia 2016 r. uchwale RM nr XVIII/447/2016
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa –
Centrum przy ul. Młyńskiej zachodzi niezgodność zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta
i w związku z powyższym, w najbliższym czasie złoży wniosek o usunięcie naruszania prawa;
− zwrócił uwagę, iż jedna z podjętych uchwał w sprawie zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego dotyczy przekwalifikowania działki, która znajduje się w sąsiedztwie lasu i w jej
obrębie nie ma poprowadzonej infrastruktury, natomiast z zapisów uchwały wynika, iż właściciel
działki poniesie nakłady infrastrukturalne tylko w obrębie działki. Wyraził opinię, iż taka uchwała
będzie skutkować koniecznością poniesienia przez gminę kosztów doprowadzenia do wskazanego
miejsca potrzebnej infrastruktury;
− poruszył temat kosztów przyłączenia nieruchomości do kanalizacji w poszczególnych obszarach
miasta i zadał pytanie, co spowodowało, iż projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno-ściekowej miasta Mikołów” z 2007 r. został zmodyfikowany i koszt jego realizacji wzrósł
ze 100 mln zł do 480 mln zł oraz w oparciu, o jakie analizy była dokonana zmiana.
Radna Katarzyna Siruga – zwróciła się do mieszkańca pana Andrzeja Badochy i poinformowała,
że stypendia dla uczniów i studentów są stypendiami za wybitne osiągnięcia w nauce, nie
są stypendiami socjalnymi. Dodała, że istnieje możliwość, iż w przypadku, gdy ktoś nie spełni
kryteriów dotyczących średniej, a będą podstawy do przyznania stypendium, to zostanie ono
przyznane, zatem nie ma powodów do niepokoju.
Radny Piotr Jurosz – poruszył temat infrastruktury wodociągowej na terenach objętych zmianami
w planie zagospodarowania przestrzennego i wyjaśnił, iż zasady wykupu sieci zawarte
są w obowiązującym regulaminie Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. oraz ustawie
o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
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Radny Krzysztof Żur – poruszył problem związany z rozkwitem rośliny barszcz Sosnowskiego,
która zaczyna pojawiać się wzdłuż potoku Promna. Zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza
Mikołowa o odpowiednio wczesne rozpoczęcie działań mających na celu zwalczanie tych roślin,
aby uniknąć ich pełnego rozrostu.
Radna Stanisława Hajduk-Bies:
− poruszyła temat zmiany przepisów dotyczących ochrony zieleni i zwróciła się z prośbą
o udzielenie informacji czy w okresie od sierpnia 2015 r. zostały naliczone administracyjne kary
pieniężne za wycięcie drzewa, zniszczenie, albo usunięcie gałęzi w wymiarze większym niż 30%
korony drzewa oraz czy wszczynane były procedury w tym przedmiocie? A także, czy służby
miejskie kontrolują stan zieleni w gminie Mikołów?
− zaapelowała o permanentne uświadamianie mieszkańców Mikołowa o korzystnym wpływie
drzew na ludzi i środowisko;
− zwróciła się z prośbą o interwencję i rozwiązanie problemu powodowanego przez młodzież,
która w godzinach porannych gromadzi się na placu zabaw na mikołowskich Plantach, przesiadując
i zakłócając porządek. Zwróciła uwagę, że w tym czasie strażnicy miejscy koordynują ruch
i przeprowadzają dzieci przy szkołach podstawowych, zatem nie mają możliwości patrolować tego
terenu. Zasugerowała również, iż dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie sygnalizacji
świetlnej na przejściach w okolicy Szkół Podstawowych.
Radny Henryk Czich – poinformował, iż na przystankach autobusowych wzdłuż ul. Pszczyńskiej
pojawiły się wandaliczne napisy. Zwrócił się z pytaniem, czy w gminie Mikołów służby zajmują się
kontrolowaniem i ściganiem osób odpowiedzialnych za akty wandalizmu? Zaproponował, aby
zostały przeprowadzone w tym temacie pogadanki z młodzieżą podczas zajęć w szkołach.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady
Miejskiej ogłosił zamknięcie sesji o godz. 19 30.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały:
Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)

(Katarzyna Pustułka)

(Michał Rupik)
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